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إنَّ مسألة القدر قد ُعدَّت من مَزالَِّت األقْدام منذُ َسالف العُصور؛ لذا 
أَمجل علماء اإلسالم أهم أُسسها باآليات الكرمية واألحاديث الشريفة، دون 

الَعميقة صوناً لعوام الّناس من الضياع يف جوانبها املتشّعبة و يف أن خيوضوا
 .مسالك جيهلوهنا لدى البحث عن التفاصيل الدقيقة اليت فيها

ولكن مبرور الزمن أخذ الفكر املادي ينتشر يف العامل كله، حىت أصبح 
أساساً ألنظمة بعض الدول، واحلجر األساس ألنظمة التعليم يف مستوى 

فارات اإلنذار تدّق عندنا كذلك، إذ العامل كله، فبدأت أجراس اخلطر وص
أخذ يغزو تدرجياً مراكز التعليم يف العامل اإلسالمي أيضاً، حىت غدا كأنه 
أسلوب حيتذى به، فنّمى روح االنتقاد بنشر الشبهات والريب يف األوساط 

 وعندها وجد املاديون مسائل القدر كأهنا موضع َهشٌّ. العامة واخلاصة
م يف هذا املوضع مبا ميلكون من قوة، يف الوقت الذي للهجوم، فشّنوا هجماهت

 .كان املسلمون يتحرجون من اخلوض فيه
موا منه، باتوا إن األجيال احلاضرة الذين ُجّردوا من التعليم الديين وُحرِ

ضعافاً، عّزالً وبال محاية ووقاية جتاه هذه اهلجمات املكثفة القوية، فأصبحوا 
كثري منهم الصمود إلنقاذ نفسه من التردي يف حيارى تائهني، بل مل يقدر ال

 .دوامة اإلنكار واجلحود
وجبهتنا ما كانت أفضل حاالً من غريها، إذ كانت تعاين من صدمة عدم 
التهيؤ واالستعداد للمبارزة، حيث املعلومات املتراكمة منذ أمد بعيد ما 
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جلبهة املقابلة كانت ُتغين شيئاً جملاهبة أسلحة اهلجوم احلالية، فضالً عن أن ا
وثانيا كانت تستهدف . تعمل بتنظيم وتنسيق، وبشخصية معنوية عاملية

وثالثاً إنَّ تيار . التدمري والتخريب دون التعمري الذي هو صعب وعسري
ومن هنا ما كان هناك تكافؤ بني . اإلحلاد كان قويا وسارياً سريان الوباء

، مما دفع أهل الوجدان الغيارى إىل فاجلبهة املضادة هلا وزهنا وثقلها: اجلبهتني
الفزع من املصري، والسيما عندما بدأ هذا الفكر ينتشر انتشار النار يف اهلشيم 

 .حىت غزا املقاهي واجملالس العامة
فتح اهللا كولن مبواعظه  .ففي هذا الوقت الدقيق احلرج بدأ العامل اجلليل م

وب يف ميدان ، وانطلق جيحواري بني سؤال وجواب ودروسه بأسلوب
واسع جّداً من العمل، بدءاً من منصة الوعظ يف اجلامع إىل مقاعد املقاهي 
العامة املنتشرة يف املناطق املختلفة يف املدينة إىل حميط اجلامعة وصفوف 

وقد كنا شهود عيان هلذا العمل الدائب واخلدمة اجلليلة، إذ ما كان . املثقفني
لوب كان، فيطرحه دون تردد يصدر سؤال من أي أحد كان، وبأي أس
والسيما األسئلة الواردة حول . وإحجام، إالّ ويأخذ جواباً شافياً وافياً

فكانت األجوبة واضحة . مسائل القدر، ملا فيها من غموض ومزالق أقدام
جلية نيِّرة تزيل ما علق يف العقول واألذهان من أدران الشبهات، وتنقي 

ولقد كنا نلمس التحول ونشاهده . شةاألفكار من لوثات الضالالت املشو
رأي العني، إذ كانت اجللسات تبدأ بعدم املباالة وعدم االكتراث من 
احلاضرين والسيما يف املقاهي، ورمبا قلة توقري وإحجام عن اإلنصات، أو 

باحلاضرين يتحولون إىل  ابردود مفتعلة وإثارة صخب، ولكن بعد فترة إذ
 .ن إىل احملاورة وكأن على رؤوسهم الطريآذان صاغية تدرجيّياً ويستمعو

فنّجى . كانت األسئلة واألجوبة تسّجل على األشرطة، وتتناقلها األيدي
اهللا هبا الكثريين من احليارى من مستنقع الضاللة، وأصبحوا سبباً يف إنقاذ 
أصدقائهم؛ ألن الكلمات اليت تلقى يف احملاورة ما كانت كلمات باردة 
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ة فاقدة للروح، بل مثرات أينعت يف قلب حزين وسقيت وتعابري منطقية جاف
بدموع عني شاهدت ضياع جيل كامل غري حمظوظ، قد فقد التسليم 
واالنقياد واهنّدت لديه أُسس االحترام والتوقري، وغرق يف مهاوي اإلنكار 

نعم هذه الكلمات كانت حتمل من احلرارة النابضة والدفق .. واجلحود
، حىت أصبحت وسيلة إلرجاع الكثريين إىل احليوي والعطف واحلنان

نعم إهنا .. رشدهم وعودهتم إىل صواهبم، بل دفعتهم إىل إنقاذ من يليهم بإذن اهللا
كانت اهتزازات وجدان ينقب عن دواء من صيدلية القرآن احلكيم وينتقي منها 
ما يالئم عقول املخاطبني الذين كان منهم من ال يعرف حىت آداب السؤال، 

لبلسم الشايف كالطبيب احلاذق ويسقيهم إياه بعطف وحنان غامرين، فيضع ا
   .فأمثرت بفضل اهللا نتائج هبيجة مجيلة يف عامل أرواح املخاطبني

إن موضوع القدر بشكله التعريفي يعرض أمام املخاطبني يف مساحة 
واسعة سعة الكون أمجع، إذ يبّين النظام الدقيق يف الكون كله بدءاً من 

لنوى والبذور إىل السيارات واجملرات، فيوضح أن كل موجود يف الذرات وا
ويبني أيضاً أن انكشاف معىن . له مذ خلقه ربه الكون قد ُصمم وُخطط

القدر يف وجدان اإلنسان وحلّ أسراره واحدة تلو األخرى، هو اآلخر نقطة 
أساس يف هذه املسألة، وُيلفت النظر إىل الفروق بني مفهوم القدر لدى 

زال يف أول الطريق، والذي قطع أشواطاً بعيدة يف عمق  الذي ما "بتدئامل"
وُينبه أيضاً . "املنتهى"اإلميان وسر اإلخالص واالستغراق يف العبادة حىت بلغ 

إىل أن معرفة بعض دقائق علم القيافة وحلّ بعض أسرار ماهية الروح 
ومن . درووظائفها من مالمح وخطوط سيماء اإلنسان ينعقد أيضاً يف الق

 ويف الوقت نفسه .جانب آخر ال َيِشلُّ إرادة اإلنسان ومينحها حقَّ االختيار
يضع إلهل البصائر مقاييس وْجدانية، بدًء من مسؤولية االختيار بال غرور 

واحلقيقة إن نفاسة األجوبة  .)١٧٢:األعراف(﴾ْمكُبَِّرُت بِْسلَأَ﴿إىل قضيته 
 .ل والبهاء بعداً آخر من اجلماتضفي على املوضوع 

والفصول الثالثة األوىل هلذا الكتاب، جامعة لسلسلة املواعظ والدروس 



 ٨

فتح اهللا كولن، وسّجلت مباشرة على  .اليت ألقاها ارجتاالً العامل اجلليل م
على األستاذ  أشرطة التسجيل، مث ُحّولت إىل أسلوب الكتابة، وُعرضت

ّرجت اآليات الكرمية وبعد إجراء التصحيح والتشذيب ُخ. املؤلف الفاضل
أما الفصل الرابع من الكتاب فهو فصل األجوبة عن . واألحاديث الشريفة

 .ع شىتياألسئلة اليت وجِّهت إىل األستاذ الفاضل بوسائل خمتلفة ويف مواض
 اًله فهارس، فأصبح حقّاً كتاب وبعد االنتهاء من تنسيق الكتاب وضعت

 .جعاراملدر واصميكن عده من كتب امل
الرغم من أن تلك اهلجمات املكثفة املنظمة تبدو كأهنا توقفت،  وعلى

فإن إلقاءات النفس ووساوس الشيطان تكدر صفو عاملنا الداخلي يف أْحَياٍن 
 .كثرية، مما يزيد احلاجة إىل هذه األدوية الشافية

ليس هو أجوبة  "القدر يف ضوء الكتاب والسنة"ويف الواقع إن هذا الكتاب 
ن األسئلة فحسب، بل هو شعاعات إميانية جيد هبا القلب لبعض ما ورد م

 .والعقل والوجدان اطمئنانه، ومن هنا تكون احلاجة إليه ماسة وباستمرار
بتقعيد العامل، يبدأ يف احلقيقة  على مستوىإن العمل لإلميان والقرآن و

ائق ، إذ العامل برمته حباجة إىل هذه احلقهذه احلقائق اإلميانية على أسس متينة
هذه تقتضي الضرورة ترمجة وهلذا . اليت جيهلها ويف املقدمة أوربا وأمريكا

 .هااألخرى ليعم نفع العامل احلقائق إىل لغات
ونغتنم هذه املناسبة لنقدم أجزل شكرنا إىل أستاذنا الفاضل ونبارك الذين 

سائلني املوىل القدير أن يرزق  .أصبحوا وسيلة يف إجناز هذا العمل اجلليل
  .لمزيد من العمل يف خدمة القرآن واإلميانتاذنا عمراً مباركاً ويوفقه لأس

  .آمني
 صفوت سنيح
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باملاضي واحلاضر  -ذي العلم املطلق-القدر هو تقدير اهللا العليم 

؛ بل ليس هناك ما ، وهو يرى الزمن بأبعاده الثالثة كَزَمن واحدواملستقبل
، فالقدر هو هذا العلم النسبة إليه يسمى باملاضي واحلاضر واملستقبل ب

والرؤية مث التسجيل الكامل لكل ما كان ويكون، بل قبل أن يكون، يف 
كتاب مبني، إذ هو احمليط بعلمه وتقديره بوجود كل شيء يف الوجود، 

صغر الذرات إىل أَكرب اجملرات وإىل اإلنسان، أوبكل ما يكون، سواء من 
له وتعيينه إياه  داته العلمية وتنسيقهكل شيء وفق وجو ومن مث تنظيمه 

آخذاً كل ذلك من دائرة علمه إىل دائرة قدرته . وتصنيفه وتسجيله وتقديره
 .دلوجوإىل العامل اخلارجي، أي عامل ا وإرادته ومشيئته، مظهراً ذلك الشيء

فكما أن اإلنسان يؤمن . واإلميان بالقدر، هو أحد أركان اإلميان الستة
ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت، يؤمن كذلك بالضرورة باهللا 
. فال ميكن تصور اإلميان بالقدر خارج األركان األخرى. بالضرورة بالقدر

والقدر إمنا يكون موضوع حبث فيما خيص اإلنسان من تفكري وأطوار 
ومن املعلوم أن مجيع املسائل املتعلقة بالقدر . وحركات تتدخل فيها إرادته

إذ خبالف ذلك  ؛ها وقيمتها عندما تكون يف دائرة إرادة اإلنسانتكسب أمهيت
أي عندما ال نفكر . يصبح كل ما يقال حول القدر من قبيل اإلعالم باملعلوم

إذ كما . له باإلنسان وبإرادته فإن كالمنا حول القدر يكون عبثاً ال معىن
اجلزئية  أضفى وجود اإلنسان معىن ولوناً على الكائنات كلها كذلك إرادته

 .جعلت مسألة القدر ذات أمهية، وذات لون خاص



 ١٠

لذا فنحن يف هذا الكتاب نبحث عن القدر الذي يتعلق بإرادة اإلنسان، 
ونتحرى يف الوقت نفسه أجوبة التساؤالت اليت تراود األذهان منذ القدم 

 .حول اجلزء االختياري
يف ضوء ما  ندعو املوىل القدير أن يلهمنا فهم القدر وإفهامه اآلخرين

عليه أهل السنة واجلماعة، وما توفيقنا يف مثل هذا البحث إالّ بإحسانه تعاىل 
  .ووسيلتنا إليه عجزنا وفقرنا



 ١١

  
  
  
  

אא

אא
 
 



 ١٢

  
  



 ١٣

 
 
 معاين القدر لغة واصطالحاً. ١

ر الشيء قّد"و ؛أي بّين مقداره "قدر الشيء": يقال .التقدير: القدر لغة
دّبره، قضى وحكم  "قّدر األمر"و ؛أي قاسه به وجعله على مقداره "بالشيء

: يلعوعندما تنتقل الكلمة إىل باب التف. ويرد مبعىن القوة والطاقة أيضاً. به
 .حكم به، نفذ حكمه، قضى: قّدر، يصبح معناها

ه ما قّدره اهللا سبحان: جند من جمموع هذه املعاين أن القدر اصطالحاً هو
 .من القضاء وحكم به

 :واآليات اجلليلة اآلتية تؤيد التعريف الوارد أعاله
َما َبحرِ َوَوالْ َبرِّلَُم َما يف الْوَيْع َولَُمَها إِالَّ ُهبِ الَ َيْعَغْيَدُه َمفَاتُح الْ﴿َوِعْن

سٍ بٍ َوالَ َيابَِرطْضِ َوالَ ْرَألي ظُلَُماِت اْالَ َحبٍَّة ِفٍة إالَّ َيعلَُمَها َوطُ ِمن َوَرقََتْسقُ
 .)٥٩: األنعام(ني﴾ي ِكَتابٍ ُمبِِف الَّإِ

ذَا إِِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ   َما َشاَء اُهللا َنفْعاً إالَّ ا َوالَُك ِلَنفِْسي َضرِلْمأَ ﴿قُل الَ
 .)٤٩: يونس(ِدُمونَ﴾ِخُرونَ َساَعةً َوالَ َيْسَتقْفَالَ َيْسَتأْ َجاَء أََجلُُهْم

 .)٧٥: النمل(نيٍ﴾الَّ يف ِكَتابٍ ُمبِضِ إِْرَألاْغَاِئَبٍة يف السََّماِء َو ﴿َوَما ِمْن
َناُه ْحَصْيأَ ٍءآثاَرُهم َوكُلَّ شْيُتُب َما قَدَُّموا َويِي الَْموَتى َوَنكْا َنْحُن ُنْح﴿إنَّ

 .)١٢: يس(نيٍ﴾َمامٍ ُمبِيف إِ
 .)٢٢-٢١:جالربو(﴾فُوٍظحٍ َمْحِفي لَْو يٌد آنٌ َمجِ﴿َبل ُهَو قُْر

 ِعلُْم ِعْنَد اِهللانََّما الْإِ قُلْ َني َصاِدِق ُتْمنْ كُْنَوْعُد إِا الَْهذَ ﴿َوَيقُولُونَ َمَىت
 .)٢٦-٢٥ :امللك(نََّما أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني﴾َوإِ

 - مبعىن آخر-ويرد القضاء والقدر مبعىن واحد من جهة، إالّ أن القدر 
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القضاء فهو إنفاذ هذا التقدير، وأداء ما  يعين كل ما قّدره اهللا سبحانه، أما
 .َر وإجراء حكمهقُدِّ

أثناء وجوده العلمي وقبل أن  والقدر تفويض كل شيء إىل اهللا تعاىل
وحتاول  اخلارجي فاألشياء املهيأة لورود الوجود. يظهر إىل الوجود اخلارجي

ي هو أن تأخذ مكاهنا يف سلسلة الوجود، ُتكتب يف لوح احملو واإلثبات الذ
مستنسخات اللوح احملفوظ من قبل املالئكة الكرام ضمن علم اهللا احمليط 

 .بكل شيء
فالقدر هو اقتران ما خلقه اهللا سبحانه بكسب اإلنسان، أي أن اإلنسان 
يباشر بعملٍ ما، فيؤدي بإرادته ذلك العمل، واهللا سبحانه خيلق مبشيئته ذلك 

لوجود األشياء بعلمه األزيل  وهكذا فالقدر هو تقدير اهللا سبحانه. العمل
القدر عنواناً  عّد؛ لذا فليس صحيحاً واألبدي قبل وجودها وبعد وجودها

للعلم فحسب، إذ معىن القدر يسع فضالً عن تقدير األشياء وتعيينها بعلمه 
وحيث إن األمر هكذا، فإن إنكار . سبحانه، بَصرُه وَسمَعُه وإراَدتُه ومشيئته

وهلذا فإن كثرياً من احملققني تناولوا . صفات اهللا  القدر يعين إنكار مجيع
ال داعي إىل حبث مستقل : فقالوا.  القدر ضمن حبثهم عن ألوهية اهللا

إالّ أننا ال . للقدر، ألن الضرورة تقتضي تناول القدر ضمن حبث األلوهية
عدم قبول  -من جهة-نرى األمر مثلهم، ألنه رمبا يشّم من هذا املفهوم 

مثلما نؤمن باهللا ومالئكته وكتبه : لذا نقول. ن أركان اإلميانالقدر ضم
ا مبوذلك لئال نكون قائلني . ورسله والبعث بعد املوت، كذلك نؤمن بالقدر

يومئُ إىل إنكار القدر سواء أكان إمجاالً أو تفصيالً أو بأي شكل من 
محد بن أما إذا أخذنا أصل املسألة بنظر االعتبار نرى أن اإلمام أ. األشكال

فمن ينكر القدر فإنه ينكر كثرياً من األمور  ."القدر من القدرة": حنبل يقول
أي تتزعزع عقيدة األلوهية وتتهاوى أنظمة الفكر . اليت ختص األلوهية

 .وأسس املفاهيم
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ومن هنا فالقدر موضوع جليل، وقد ضلّ الذين مل يتناولوه ضمن 
 "اجلربية"وحتمية  "املعتزلة"وتدخل عقالنية . مفاهيم أهل السنة واجلماعة

 .ضمن هذه الضاللة
 
 القدر اجلربي املهيمن يف الكون. ٢

إن احلاكم املهيمن على الكون كله هو القدر والتقدير والنظام 
ذا القدر هب علّمنافاآليات اجلليلة ت. واالنسجام والتخطيط وامليزان واالتزان

 :املنظّم يف الكون
ٍء َداُد َوكُلُّ َشْيَما َتْزَحاُم َوْرَألى َوَما َتِغيُض اْثَْنأُكُلُّ  لَُم َما َتْحِملَُيْع ُهللا﴿اَ

 َسرَّأَ َمْن كُْمَسواٌء ِمْن  ُمَتَعالُِري الْكَبِبِ َوالشََّهاَدِة الَْغْيَعاِلُم الْ  ِعنَدُه بِِمقَْدارٍ
 .)١٠- ٨: الرعد(بِالنََّهارِ﴾ٌب لِ َوسارٍِف بِاللَّْيلَ َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمسَتْخقَْوالْ

 .)٢١:احلجر(قََدرٍ َمْعلُومٍ﴾لُُه إِالَّ بِزٍِّء إِالَّ ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَن﴿َوإِنْ ِمن َشْي
 .)٧: الرمحن(﴿َوالسََّماَء َرفََعَها َوَوَضَع اِمليَزانَ﴾

نعم، إن القدر يسع الكون كله ويشمل كل ما فيه حبيث ال ميكن تصور أي 
فاهللا سبحانه، خالق الكون قد وضع يف كل شيء بعلمه احمليط، . ء خارجهشي

من انفالق احلب والنوى إىل انبعاث .. ميزاناً واتزاناً ونظاماً وانتظاماً وقدراً معيناً
بل . الربيع الزاهر، ومن تصوير اإلنسان يف األرحام إىل والدة النجوم يف اجملرات

ون يف العامل كله، يف مئات األلوف من كتبهم ما إن مجيع ما دّونه العلماء احملقق
 .ذا النظام واالنتظام والتقدير الشامل احمليطهلهو إالّ ترمجة 

إن القدر احلاكم على الكون يؤمن به القاصي والداين، العدو والويل، 
عندما يتكلم  )Karl Marx(" ماركس"املؤمن املعتقد واملنكر العنيد، بل حىت 

وعلى الرغم من . إمنا يبني هذا القدر احلاكم )Determinizm( "احلتمية"عن 
، بل "ابن خلدون"ـأن بعض علماء املسلمني يقّرون نوعاً من احلتمية ك
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يف  "احلتمية التارخيية"جيعلوهنا شاملة على احلياة االجتماعية أيضاً كما هو يف 
وط فإننا ضمن مفهوم أهل السُّنة واجلماعة نقيد هذه احلتمية بشر .الغرب

معينة وال نقّرها على إطالقها، بل نقبلها مع تلك الشروط، علماً أننا نقّر 
 .بوجود قدر حاكم مهيمن على كل شيء مبا فيه اإلرادة اإلنسانية

فإننا نبدأ أوالً بوضع  ،شك أننا عندما نقوم مبشروع بناء أو عمل ساعة ال
كن أن يظهر فنبدأ نقّدر وحنسب كل ما مي مبواصفات معينة؛ تصميم وختطيط

فلئن كان هذا التخطيط والتصميم . ضمن هذه املواصفات سلفاً يف املستقبل
يف بناء بسيط أو يف آلة بسيطة، فكيف ميكن تصور هذه األنظمة الدقيقة 

إىل اإلنسان، دون  ووصوالً من الذرات والتوازن الدقيق احملّير للعقول بدًء
املشاهد يف الكون أقل شأناً من ختطيط أو منهاج؟ ترى هل هذا النظام البديع 

 !نظام البناء أو الساعة؟
إن البذور والنَّوى ما هي إالّ ُعلَب مشحونة بالقدر، فلقد ُدرَج يف البذرة 
كل ما متضيه من صفحات حياهتا بل حياة الشجرة كاملة مندرجة يف تلك 
البذرة، حىت إذا ما ألقيت يف التراب تنشق عن ألوف اُأللوف من أنواع 

نباتات واألشجار واألزاهري املتنوعة، على الرغم من تشاهبها من حيث ال
فكل بذرة تعرض أمام األنظار . التركيب وتشكلها من املواد البسيطة نفسها

وهي تنشق عما فّصل القدُر على حجمها وقدره من لباس، أو تتشكل وفق 
ن اخلياطني، فلو عمل ألوف م. الصورة العلمية واملعنوية اليت وضعها هلا القدر

طوال سنني مديدة، ال يستطيعون أن يوفقوا حىت إىل خياطة لباس كامل 
بينما األشجار والنباتات مجيعها تصنع لنفسها املالبس . لشجرة واحدة فقط

وإالّ فكيف . فال مناص من تفويض هذا الفعل إىل القدر احلاكم. منذ اخللق
 ميكن أن يوّضح هذا األمر بغري القدر؟

فالواقف أمام التلسكوب يرى األبعاد ! صر الكون العظيم هذاتأمل يف ق
 "جنم نابض"يعين إذا انطفأ . الشاسعة على مسافة مخسة ماليني سنة ضوئية
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أو لو أصبحَت ! فإنك ال تشاهد انطفاءه إالّ بعد مخسة ماليني من السنني
وأردت الذهاب إىل هناك فإنك ال تبلغه إالّ بعد مخسة ماليني من  ضوًء
أفال يدفع هذا الكون العظيم وهذا النظام الدقيق اإلنسان إىل ! سننيال

 اإلعجاب واحلرية؟
ومن جانب آخر نرى أن هذا العامل الواسع له عالقة وثيقة مع اإلنسان 
هذا العامل الصغري وخليفة اهللا يف األرض، حبيث إن هذه العالقة الوثيقة 

ميسك السموات واألرض بأدق توضح التقدير املطلق والعلم احمليط هللا الذي 
فالتناسب الدقيق البّين بني أعضاء . نظام وأبدع ميزان وأروع تقدير وتدبري

وحقّاً ما . اإلنسان ميكن مالحظته أيضاً يف كل جزء من أجزاء الكون كذلك
إن الذي وضع عامل الذرات وعامل اإلنسان بل مجيع ": )Jean" (جني"قاله 

دسية دقيقة، فتشاهد هندسة حاكمة على العوامل وضعها وفق مقاييس هن
أليست هذه اهلندسة احلساسة الدقيقة احلاكمة على الكون . الكون كله

 ."الكون عليها بىنكافية إلثبات اإلله األزيل الذي 
 :ولنبسط املسألة حسب مدارك العوام

لو كنتم على أهبة إنشاء بناء ولو كان بسيطاً، فال شك أنكم ستراجعون 
يف  إذلك ألن أي خط. يف هذا األمر وتسترشدون برأيه درايتهقون بأوالً من تث

. قد يؤدي إىل اهندام البناء فور إنشائه - ولو كان طفيفاً- البناء  يف إرساء قواعد
فهذا البناء البسيط حيتاج إىل تقدير . لذا فإن تقدير حسابات البناء ضروري جّداً

اء إالّ بعد إعداد وهتيئة األوليات وتصميم وختطيط يالئمه، وأنتم ال تشرعون بالبن
بنظر  االالزمة، بل جيب أن تراعوا خطة اإلعمار يف البلدة اليت أنتم فيها وتأخذو

إىل آخره من األمور الدقيقة اليت يتطلبها .. االعتبار موقع البناء وشكله اخلارجي
ات البناء ولو كان بسيطاً، بينما الكون الواسع العظيم حباجة إىل أدق احلساب

 أَو تريد مثاالً على ذلك؟. واملقاييس والتقدير
انظروا إىل قطعة تفاح تضعوهنا يف فمكم، والحظوا العالقة الدقيقة بينها 
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طعم التفاح وفمكم، الفيتامينات اليت فيها وجسمكم، بل حىت ظل  ؛وبينكم
شجرته وحاجتكم إىل الظل، وحاجة شجرهتا إىل ما تلفظونه من غاز ضار 

وقيامها بتنقية اهلواء، ومن مث شهيقكم وتنفسكم من هذا اهلواء  ،يف الزفري
- إىل مئات ومئات العالقات املوجودة بيننا وبني التفاح .. وهكذا. الصايف
 .وما ذكرناه ليس إالَّ نتفاً منها ..-مثالً

أو إن شئتم  -كهذا املثال-فإن شئتم أن تأخذوا املسألة يف دائرة ضيقة 
فال ترون إالّ نظاماً بديعاً وتوازناً  ؛وسع بني النجومأن تأخذوها يف ميدان أ

 .دقيقاً وتقديراً يف كل شيء
إن حيواناً منوياً ال يكذب قطعاً، ألنه يتحرك على وفق نظام وخطة معينة، 

بلسان الكروموسومات  فهو يتكلمفلو قال سأكون إنساناً، يكون إنساناً، 
يف توجيه اخلاليا، لتكوين فم ) R.N.A( و) D.N.A(لـ ئوبالوظيفة اليت ال ختط
 ..ه وسيماه وكل ما فيهيه وأنفه وأذنياإلنسان وشفتيه وعين
كيني الفيزيائيني أيضاً األبعاد الفضائية، ومعروف لديهم وواضح لدى الفلَ

مسبقاً القوى املغناطيسية ومداها يف تلك األبعاد اهلندسية الشاسعة وشدة 
الكمبيوترات على معرفة أن أي خملوق وقد ساعد اكتشاف . القوى اليت فيها

وهذا األمر جار من الذرات .. يف الكون إمنا ُينظم وفق خطة معينة منذ خلقه
وهذا ما نطلق .. اللوح احملفوظ فلقد ُسّجل وُعّيَن كل شيء يف .إىل اجملرات

 ."القدر"اسم عليه 
 ..كثرأولعل من األفضل أن نوضح املسألة 

و حول القدر اجلربي، أي القدر الذي ال يد ه - حىت اآلن- إن ما ذكرناه 
فهذا القدر كوين، ال تؤخذ فيه إرادة اإلنسان . له فيه لإلنسان فيه، وال دخل

فهو  ؛خيلق ما يشاء ويفعل ما يريد وال ُيسأل عما يفعل فاهللا . بنظر االعتبار
حكمة إالّ أن هذه احلكمة  منكل خملوق  عليه ورغم ما ينطوي. القاهر اجلبار

فالكرة  .)١٦: الربوج(﴾الٌ ِلَما ُيرِيُدليست مقيدة، ألنه سبحانه وتعاىل ﴿فَعَّ
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األرضية منذ اخللق تدور حول نفسها وحول الشمس بَسوق من هذا القدر 
 ،وكذا الشمس والقمر يتسابقان "...قفي": فليس ألحد أن يقول هلا. اجلربي

ربي هو املهيمن يف هذا ألن القدر اجل ؛وليس ألحد أن مينعهما من هذا التسابق
 .ضطراراً هلذا القدرافكل شيء خاضع .. اجلريان والتسابق

 
 القدر مسألة وجدانية. ٣

 ، وكذا إثبات نبوة الرسول الكرمي من املمكن إثبات وجود اهللا 
بدالئل علمية خمتلفة، حىت أنه ميكننا إثبات البعث بعد املوت كذلك بدالئل 

هكذا، فهو مسألة حالية وجدانية وليست مسألة إالّ أن القدر ليس . علمية
 . علمية نظرية

ويدركه ويصّدقه بقدر سعة  ،ر درجة إميانهر بقْدفاإلنسان يؤمن بالقَد
ا حياهتم يف مسائل عميقة إالّ أهنم مل فكم من الناس أمضْو. مداركه وعمقها

 يستوعبوا أصغر مسألة من مسائل القدر، فهؤالء غري حمظوظني حقاً حيث مل
. فال جرم أن يشفق عليهم اإلنسان ؛يشغل القدر أي موضع يف وجداهنم

ال يستحق النظر إليه بعني اإلشفاق  -بإرادته-ولكن الراضي بالضرر 
فهؤالء مل يتبينوا أن وراء أفعاهلم وإجراءاهتم إجراءات اهللا وأفعاله  .والعطف
أن كل ما  على إدراك فعيوهنم مطموسة ال تبصر، ونظراهتم قاصرة .سبحانه
. قد ُخطط وُصمم مسبقاً بتقدير وتدبري علمي من قبل اهللا سبحانهيفعلونه 

فهؤالء ميضون حياهتم بسطحية إميانية، ومن الصعوبة مبكان أالّ يقعوا يف 
  .مفاهيم اعتزالية

  
 ما ُيكسبه اإلميان بالقدر. ٤

ه إن الذي أحاط علماً مبسألة القدر وحلّ األسرار اليت ختّصه يف وجدان
مرحلة تلو األخرى كمن حيل العقد، يفوض يف النهاية كل شيء إىل اهللا 
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: الصافات(ونَ﴾َملَُخلَقَكُْم َوَما َتْع ﴿َواُهللا :سبحانه، حىت يبلغ فهم اآلية الكرمية
٩٦(. 

فأكلنا وشربنا ونومنا  ؛نعم، إن اهللا سبحانه هو خالقنا وخالق أفعالنا
ويف احلقيقة أن كل . لق اهللا سبحانهكل ذلك خب.. ويقظتنا وتفكرنا وكالمنا

" املنتهِي" هكذا يرى.. ما خيص اخللق، فهو خملوق من اهللا سبحانه قطعاً
هذه احلقيقة واضحة وضوح  )صاحب اإلميان الواصل إىل أعماقه البعيدة(

ن األمر هكذا إوحيث . وذلك بسلوكه الوجداين ؛الشمس يف رابعة النهار
 ."اجلربية"يف  هذا الواصلفمن الصعوبة مبكان أالّ يقع 

يف  )إرادته اجلزئية(نعم إن اإلنسان كلما أعطى الفعل هللا جتاهبه اإلرادة 
ولكي ال يغتر اإلنسان  .النتيجة وتذكّره باملسؤولّية لئالّ ترتفع عنه املسؤولية

، أنت ال تغتّر": يف الوقت نفسه بفعله احلسنات يعمل القدر عمله قائالً له
وهكذا يبلغ اإلنسان التوازن، وتنتظم . نقذه من الغرورفي ،"لست الفاعل

 .حياته وسلوكه باحلفاظ على هذا التوازن
فال يستطيع اإلنسان  .ن مجيع احلسنات ما هي إالّ من فعل اهللا وتقديرهإ

وإالّ يقع يف شرك خفي، ألن اهللا سبحانه هو الذي يهب  .أن يتملكها
. ة بالسوء ال تطلب احلسنات قطعاًس اإلنسان األماراحلسنات مباشرة، إذ نفْ

ومن املعلوم أن املقصود من احلسنات هنا تلك احلسنات اليت هي بذاهتا 
. نحسنة ومجيلة، وإالّ فال نقبل ما تتومهه النفس األمارة من مجيل وحَس

نعم، إنّ النفس الشريرة مدفوعة بشرها إىل كراهية اجلميل واجلمال 
  .ومعاداهتما
.. بالسوء تطلب السيئات، لذا فاملسؤولية تقع عليها س األّمارةإن النفْ

 ﴿َما: ح األمر جلياًفاآلية الكرمية اآلتية جتمع هذين األساسني معاً وتوّض
 .)٧٩: النساء(َنفِْسَك﴾ ئٍَة فَِمْنَوَما اََصاَبَك ِمن َسيِّ َحَسَنٍة فَِمَن اِهللا أََصاَبَك ِمْن

عود إليك، ألن احلسنات ليست اليت ت كحبسنات ومن هنا فليس لك أن تغتّر
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 ؛من اهللا إليك ن ومجيل إمنا هو إحسانٌلك بالذات، فكل ما هو حَس
 .ال الغرور ،واإلحسان يقتضي الشكر والتواضع

لذا  ؛يف خلقها "شرط عادي"أما السيئات والذنوب فإن إرادتك اجلزئية 
 ذلك ألنه تعاىل خلق ما رغبت عمله ومالت. تقع مسؤوليتها على النفس

 .إليه نفسك أو فكرت يف القيام به، أو أي تصرف آخر يف ميلك ورغبتك
أي أن هناك . فهذه األمور ال ميكن أن نفهمها إالّ بالوجدان واحلال

شاهداً واحداً فقط على ما دار يف خلدك من ميل أو أي تصرف يف ذلك 
 .اختذ وجدانك شاهداً على علمه فاهللا . امليل، وهو الوجدان

فهو يؤمن أيضاً بالقدر، ولكنه ينظر اىل املاضي  "املبتدئ"ن أما اإلنسا
إن الباليا واملصائب النازلة هي ": والباليا اليت تصيبه من زاوية القدر، فيقول

نه إأما عندما ينظر إىل املستقبل واملعاصي ف .فينجو من اليأس ،"من تقدير اهللا
ّصل ما قُّدر يل على كل َسأَُح": ينظر إليها من زاوية اإلرادة اجلزئية، فيقول

تسلية جتاه  ، فال يرمي نفسه يف أحضان الكسل، وال جيعل القدر وسيلةَ"حال
 َما َسَعى﴾ إالَّ اِنَسْنَس ِلِإلنْ لْيأَ﴿َو: ما نواه من السيئة، ألن اهللا تعاىل يقول

 ).٣٩: النجم(
نعم، إن اهللا سبحانه هو خالق كل شيء، من حسنات وسيئات، ألن 

فهذا .. ه هو وحده، ولكن املسؤولية تقع على من أراد السيئةاخللق خيّص
الذي مل خيض جتربة اإلميان بأعماقه  النمط من اإلميان هو أساس إميان املبتدئ

 .البعيدة
أي ال جيوز للمبتدئ اخلوض يف  ؛أما وراء هذا فال جيوز اخلوض فيه
 ؛عية بلسانهله أن يلوك مسائله الفر مسألة القدر أكثر من هذا احلد وليس

فقد كان اإلمام األعظم أبو . ألن القدر مزلّة األقدام وهو مسألة دقيقة جداً
: وعندما كان ُيسأل. حنيفة النعمان مينع طالبه من مناقشة مثل هذه املسائل

. "أتكلم خائفاً وكأن على رأسي الطري": جييب ،"ذا تتكلم فيه وأنت ملا"
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در تقصدون الغلبة والظهور على إنكم عندما تتكلمون يف الق: ويقصد به
 .كم عن اخلوض فيهخصمكم، وهلذا أمنُع

إن الدقة املتناهية يف هذا املوضوع وحظر اخلوض فيه ال يكدر صفاء 
إذ ال جيوز الكالم كيفما اتفق يف مثل هذه . منطقية املسألة اليت حبثت

صائغ املسائل، والسيما مسألة القدر، إالّ من كان حاذقاً ماهراً مهارة ال
 .وحذاقة الكيميائي

 
 ال تضاد بني القدر واإلرادة اجلزئية. ٥

بني القدر وإرادة اإلنسان، بل مها  - من حيث األساس- ال تناقض 
وبسيئاته جهنم قضية،  ناته اجلنةَفلئن كان دخول اإلنسان حبَس. متكاتفان

فهي قضية تعين بلسان القدر تصديق رب العاملني هلا، ومن جانب آخر 
مبعىن أن يف اإلنسان قوة تدفعه إىل اخلريات واحلسنات . إلرادة اإلنسان تأييده

أي فيه قوة تسوقه إىل السيئات والشرور  ؛اجلنة، أو بالعكس ل يفوالدخو
ل األساس يف التقدير، وما هي إالَّ فهذه القوة تشكّ. دخله جهنمواآلثام فُت
 .يضادهال نايف التقديراإلهلي ويووجود هذه اإلرادة ال  .اإلرادة

إذا أردنا رفع أيدينا، : فمثالً. رى هذا يف أفعالنا مجيًعاويف احلقيقة ميكننا أن ن
فإننا نتمكن من ذلك إن مل يكن هناك عارض، وميكننا كذلك أن نتكلم أيضاً 
عندما نريد ذلك، يعين أن قيامنا بأفعالنا يثبت وجود إرادة لدينا، فإن شئت 

فالنتيجة ال تتغري .. أو املشيئة، أو الرغبة والطلب أطلقت عليها اجلزء اإلختياري،
 .واضح وضوح الشمس - اليت ال نعرف ماهيتها- بتغري األمساء، إذ وجود اإلرادة 

أما إذا نظرنا إىل املسألة من حيث التقدير اإلهلي، فنرى كأن اهللا سبحانه 
 إنين أعلم أنك ستستعمل إرادتك يف هذا الوقت يف الفعل": يقول لإلنسان

أنه تعاىل ال حيجر  وهذا يعين. "قّدر لك هذا الفعل هبذا الشكلأن، وهلذا املعّي
 .على إرادة اإلنسان
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وملا كان عليماً باُألمور كلها، . نعم، إن اهللا سبحانه هو خالق كل شيء
ال حيول  مبعىن أن القدر. ىل حيث تتوجه إرادة اإلنسانإفإنه يوّجه تقديره 

يعلمها وعلمه  أنه حييط بإرادة اإلنسان، أيغري ، هالقدر بني اإلنسان وإرادت
 .هبا ال يعين تقديرها مسبقًا

 
 العلم اإلهلي من القدر نوع. ٦

من ختطيط وتنظيم وتصميم  -يف علمه-القدر هو ما فّصله اهللا سبحانه 
والعلم بالشيء ال يعين إجياده، إذ لو عرفت تصميم ألف بناء . لألشياء

صانع، فال يأيت بعلمك هذا أي شيء للوجود، وحفظت خطة عمل ملئات امل
 إذ إلجياد تلك املباين واملصانع ال .مبجرد ما يف حافظتك من تصميم وختطيط

وخبالفه فذلك التخطيط والتصميم ليس إال علم خيصك . بد من إرادة وقدرة
فأنت تدور فيه خياالً، وأي عارض يف خيالك يؤدي إىل ذهاب . وحدك

تصبح  ضعفت املخيلة وجفت ينابيعهانع، حىت إذا ما تلك البنايات واملصا
 .شيٌء قط من املعرفة والتصميم والتخطيط يدر فيهاكأن مل 

أي  ؛إن القدر من نوع العلم، والعلم تابع للمعلوم دائماً: ونقول أيضاً
وليس املعلوم تابعاً . كيفية يكون املعلوم، كذلك حييط به العلم على أّي
هكذا فإن اهللا سبحانه يعلم ما سنعمل وكيف نعمل  ن األمرإوحيث . للعلم

بل التعبري  ؛فعلُمه حميط بكل شيء. بإرادتنا، ويضع تقديره على وفق علمه
شيء خارج  إذ ال ؛سوء أدب مع اهللا "أن هذا الشيء يعود إىل علمه"ـب

 .توضيحقصد البوإمنا نستعمل هذا التعبري لتقريب املسألة إىل العقل و ،علمه
. يف قطار يقطع املسافة بني حمطتني معلومتني بزمن معلوم -ثالًم-لنفكر 

وتطبع . وهي معلومة قبل حركة القطار بكثري وحمسومةفهذه نتيجة حمسوبة 
فالنتيجة املعلومة هذه عبارة عن . هذه املعلومات يف قوائم ولوحات أحياناً

هذه إن ": واآلن إذا ما قسنا املثال على مسألتنا نقول. ختطيط وتصميم
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إالّ أن هناك أمراً وهو أن هذه املعلومات اليت لدينا ليست . "النتيجة هو القدر
مبعىن أن القطار ال يسري إىل احملطة املعنية  ؛قوة جربية تدفع القطار إىل احلركة
وإمنا ألن القطار سيكون يف تلك املواعيد  ،ألن هذه اخلطة مرسومة ومصممة

أي يف قََدر القطار ُيسّجل ، طةهذه اخل حسب تصميميف تلك احملطات 
فكيفما يكن الشيء يكن العلم به، . ن العلم تابع للمعلومإحيث  ،هكذا

 .ويوضع التقدير حبقه وفق ذلك العلم
إن علم اهللا سبحانه يطل من األعلى، ينظر يف آن واحد إىل كل ما 

فالسبب والنتيجة، والعلة . وما سيحدث كأنه حادث اآلن حدث وحيدث
، والبداية والنهاية، مندجمة كلها يف علمه، منحصرة كلها يف نقطة واملعلول
أي . وهلذا فليس هناك أول وآخر، وقبلُ وبعُد. بال زمان وال مكان واحدة

فهو سبحانه يقّدر . مجيع جهاتهمن أن علم اهللا سبحانه حميط بكل شيء 
دة وهلذا فهذا التقدير قد حسب حساب إرا. تقديره وفق هذا العلم احمليط

 .اإلنسان يف األفعال اإلرادية وال خيرجها من حسابه، أي ال يبطلها
له  إن أفعال اإلنسان حمفوظة كلها مسبقاً يف اللوح احملفوظ، وأن ما قُّدر

نسخ من هذا اللوح احملفوظ، كما هو بعد ذلك وُعلّق على عنقه هو ما اسُت
 ).١٣: اإلسراء(ُه طَاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه﴾لَْزْمَناأَ اٍنَسْنإِ ﴿َوكُلَّ: واضح يف اآلية الكرمية

نعم إن كل ما سيفعله اإلنسان قد كُتب مسبقاً، وإمنا هو بأفعاله يضع ما 
وإن هذا القدر املكتوب هو ما ُعلم بعلم اهللا . كُتب يف حقه موضع التنفيذ

وهذا العلم ليس قوة جتربه على . مسبقاً ة، أي معلومامن أفعال سيفعله
ا قورن الكتاب املعلق على عنق اإلنسان مع ما يسجله املالئكة وإذا م. الفعل

واهللا . له حبذافريه تبمن أفعاله، يشاَهد أن اإلنسان مل يفعل سوى ما كُ
 .سبحانه سُيقرئ اإلنسان هذا الكتاب وحياسبه وفق ذلك

 :وهبذه املناسبة أريد أن أشري إىل ما يأيت
إن الروح قرين ": ة يقولونإن الذين يزاولون مسائل الروح مزاولة جاد
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ن مع البدن املثايل هناك جهة ثانية لإلنسان فيها ما خيص حياته إاجلسد، يعين 
 - اإىل حّد م-من تقدير وتعيني؛ لذا ميكن معرفة ما هو مقّدر لإلنسان 

 ."عندما يكون اإلطالع كامالً على ماهية روحه ووظيفته
عاين اليت تفيدها اجلهة املادية أي امل( "علم القيافة"هذا وإن املشتغلني بـ

ن هذه األمور تعين انعكاسات أ: ونري )لإلنسان كاخلطوط املوجودة يف كفه
على اإلنسان من  يعرفوا ما سيقعأي ميكنهم أن . للقدر على جسم اإلنسان

اذة وفراسة قوية هبوا بصرية نفّن الذين ُوإحىت . جزئي بشكل أحداث ولو
مبجرد النظر إىل  املستقبلية رات اإلنسانبعض مقد دسوايستطيعون أن حي

وهذه األمور ليست معرفة بالغيب، ألهنم يعتقدون أن األسرار اليت . سيماه
. ختص القدر قد وضعت على شكل إشارات وعالمات يف جسم اإلنسان

فإن  ؛وحىت لو كانت هذه اإلشارات غيبية بالنسبة للجاهلني هبذا العلم
مبعىن أن ما أوردناه ال . حصر يف هذه املعلوماتالغيب باملعىن احلقيقي ال ُي

إذ إن حماولة معرفة القدر من . "ال يعلم الغيب إالّ اهللا" حكَم عارضُي
اإلشارات والعالمات املوضوعة يف جسم اإلنسان كان علماً موجوداً حىت 

مل ينكر هذه  والرسول . )القائف(وكان يسمى العامل به  ،يف عصر النبوة
رضي اهللا  قد أحضر قائفاً وأطلعه على أسامة وأبيه زيد بن حارثةاملعرفة، بل 

من الغطاء،  ةوأقدامهما بادي ومها مضطجعان، وغطامها الرسول  عنهما
  .دار اللغط حوهلماحيث كان أسامة أبيض البشرة خبالف والده، وهلذا 

 دخل عليَّ قائف والنيبُّ : قالت عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها"
إن هذه األقداَم : شاهٌد وأسامةُ بن زيد وزيُد بن حارثةَ ُمْضطَجِعان فقال

   )١(."وأعَجَبه فأخرب به عائشةَ قال فُسرَّ بذلك النيبُّ . بعُضها من بعضٍ
 

                                                 
 .١٧البخاري، فضائل أصحاب النيب  )١(
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 وظيفة اإلرادة. ٧
عتقده أهل وهذا ما ي ؛إننا ال ننظر إىل إرادة اإلنسان على أنَّ هلا وجوداً

فنحن نعتقد أن كل عضو . السنة واجلماعة الذين ميثلون معظم عقيدة األمة
يل رأس، فهو موجود، : فمثالً. له من أعضائنا موجود فعالً وخملوق خبلق اهللا

ويل رجالن، . ويل أنف وهذا أيضاً خملوق من قبل اهللا. وقد ُخلق من قبل اهللا
ارح واألعضاء خلقت من قبل اهللا ويل ذراعان، ويل عينان وهكذا مجيع اجلو

نعم، إن لنا إرادة، . أما اإلرادة فال ميكننا أن نعّبر عنها بنفس العبارة. تعاىل
وهذا صحيح، ولكن ليس هلا وجود خارجي فهي ليست خملوقة، وهلذا ال 

فاألشياء غري املوجودة هي اليت مل . ميكننا أن ننظر إىل إرادتنا أهنا موجودة
أي أن هلا وجوداً علمياً، ولكن مل  ؛ا معلومة يف علم اهللا سبحانهُتخلق، إالّ أهن

أي لو  ؛ولو كان األمر خالف هذا النظر. نتاتتعلق هبا اإلرادة والقدرة اإلهلي
 فلو. فاألمر يؤول إىل اجلرب -كما ألعضائنا-كان لإلرادة وجود خارجي 

فما  ؛ْسأل يف ذلكننا مل خنَّير وُنإكانت إرادتنا خملوقة كخلقة أعضائنا حيث 
على  اًطلب ثوابأن يوما كان ألحد  ،أية مسؤولية ناكان لفعل من أفعال
. له بني احلسنات والسيئات ال خيارف، ذلكله بّد من  حسناته، إذ مل يكن

فإرادة اإلنسان إذن مل ختلق بذاهتا خلقاً، ومل . علماً أن األمر ليس هكذا
ي، كما للخطوط اهلندسية وجود عتباراتوجد إجياداً، بل أعطي هلا وجود 

فإرادة اإلنسان وجزؤه االختياري هلما وجود اعتباري . اعتباري وفرضي
أي ال ميكن أن يقاس أو يوزن وجود مثل هذا بأي مقياس أو  ،فرضي
إالّ  ،وهكذا فاإلرادة متلك وجوداً نسبياً إضافياً ال وزن له وال ثقل. ميزان

-عندما يفعل اإلنسان ما خيّصه ولقه، أهنا شرط عادي إلجراءات اهللا يف خ
له األداة اليت متكنه من أداء الفعل  فإن اهللا سبحانه خيلق -ميالً أو تصرفاً

- فعل اخللق ها بومن هنا فاإلرادة كسبت أمهية عظيمة الرتباط. الذي يريد
، بالرغم من أن هذا امليل أو التصرف ليس هلما -امليل أو التصرفبسواء 

 :ذا األمر مبثالهلولنمثل . اتوجود خارجي بالذ
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له بأي حال من  ال تأثري ما ما جنده يف أيدينا من خمطط وتصميم لبناء
ليل هنار  هاوخمطط هاتصميمبفلو محلتم خريطة البناء . األحوال يف إنشاء البناء

أي ال قيمة وال أمهية  ،يف إجناز البناء انؤثريا نصب أعينكم، فال ووضعتمومه
 ،فعل البناء واباشرت إن ولكن ما. من هذه الناحية للخريطة والتصميم

ألن فعل البناء ال ميكن إالّ بوجود ذلك  ؛األمهية افالتصميم واملخطط حيوز
فهي  - خارطة البناء- فإرادة اإلنسان شبيهة هبذا املخطط والتصميم . املخطط

 اإلرادة"أو  "اجلزء االختياري"ـوما نعّبر عنه ب. فتراضيةاعبارة عن خطوط 
أما حتقيق هذا . مها مسمى هذا املخطط أو اخلطوط االفتراضية "اجلزئية

ومما يالحظ أن خلق اهللا . له فهو خبلق اهللا سبحانه ،إجيادهواملخطط فعالً 
 .مناط هبذه اإلرادةويف احلقيقة أن منبع املسؤولية . جيري وفق هذا املخطط

كر، ألن اهللا وعلى الرغم من أن إرادتنا ليست هلا قيمة أو أمهية تذ
حتت ستار  سبحانه هو خالق أفعالنا فهو يفعل فعله وفق هذا املخطط

فاحلسنات اليت أصبحنا سبباً خللقها سنكافأ عليها، . ..األسباب واملسبَّبات
ومن هنا يشاهد أن نتائج عظيمة وذات أمهية تستند . والسيئات نعاقب عليها

لذا ال جرب على . عاديإىل هذه اإلرادة اليت هي فرضية، نظرية، وشرط 
فاخلالق هو اهللا سبحانه، إالّ أنه جعل إرادة . بل جرب مشروط. اإلطالق

فعلى اإلنسان أن يفكر ملياً يف هذه النقطة . اإلنسان شرطاً عادياً خللقه
ويف احلقيقة أننا ذكرنا إحدى املسائل . بني القدر واإلرادة ةوازنمويضع 

 :املوضوع ببعض األمثلة املعضلة للقدر، لذا حناول أن نوضح
ة كهرباء عظيمة، علماً أن غريكم قد هيأ هذه َنِكَمهب أنكم ملستم زراً ِل

ن جمرد مس زرها جيعل املكان كله غارقاً يف إاملكنة بنظام دقيق، حبيث 
فالعمل اجلزئي الذي قمتم به والنتيجة العظيمة اليت ظهرت ال تشاهد . النور

اك عالقة معقولة بني السبب والنتيجة، كما فليست هن. بينها عالقة معقولة
 .هو احلال يف معجزات األنبياء
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وميكن أن نقيس هذا باألمور املتعلقة بعاملنا املادي، فانظر إن شئت إىل 
: فأنت تقول. اللقمة اليت تضعها يف فمك وانظر إىل نتائجها يف اجلسم

 سبحانه مل نأكل الطعام وإمنا اهللا ،ال": ولكين أقول. "الطعام تأكل"
إالّ أننا إذا دققنا  ،قويل هذا من قبيل التقدير واالحترام قبلورمبا ت. "أطعمنا

  :كيف ذلك؟ فلننظر. يف املسألة جند أن قويل هو الصحيح
ن الذي أعطانا إياها؟ وما املراحل اليت إننا نقّرب اللقمة إىل فمنا، فَم

هلا  مرت هبا حىت أصبحت مستساغة لألكل؟ وكيف أصبحت الشمس
ومباء َمْن .. طباخة؟ وما الشروط اليت دفعت األرض لتتهيأ إلخراجها هكذا؟

 ..اخل من االستفسارات.. وهبواء َمْن جعلتموها تتنفس؟ ،سقيتموها
مث ما إن تقربوا اللقمة إىل الفم حىت جتري فيها العمليات، وأنتم ال علم لكم 

م إقامة تلك العمليات فلو حاولت. هبا وال دخل لكم فيها وال خرب لكم عنها
بأنفسكم وإحضار ما يؤكل بإرادتكم فلرمبا تنسون أموراً كثرية وعمليات 

فرمبا تعضون لسانكم وتدفعون طعاماً غري مهيأ إىل املعدة ومنها إىل . جليلة
بينما لقمة الطعام هذه حاملا تدخل الفم، بل وملّا تدخل وإذا اللعاب .. األمعاء

فرازات تؤدي عمليات مهمة ختتلف حسب نوع يسيل من الغدد، فتلك اإل
شك أن وظيفة  وال.. فهي تفرز إفرازاهتا وفق نوعية الطعام وكيفيته. الطعام

فهي بدورها تؤدي وظيفتها على أمت وجه، مث تتوىل األمر  ؛املعدة أعقد من هذا
وهكذا تؤدي كل منها ما عليها ... اإلثين عشري وإفرازات البنكرياس والكبد

فكل . ؤدي ما يقرب من ثالمثائة وظيفةت ان الكبد وحدهأائف، حىت من الوظ
ننا ال نشعر به أحىت . يؤدي ما عليه بصمت وسكون ودون صخب وال ضجيج

مث تتسلم األمعاء املهمة فتؤدي دورها على أفضل وجه، حيث .. وال نعلمه
هذا  اهلضم واالمتصاص بزغاباهتا اليت تنقل الغذاء املهضوم إىل الدم، وجبانب

 تناوب العمليواليت تتم يف الكلية اليت  ،تصفية املواد الضارة وطرحها إىل اخلارج
بني الراحة وأداء الوظيفة، حيث تدع نصف عماهلا عماالً إحتياطيني  فيها

 .والنصف اآلخر يف عمل دائب
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واآلن وضعنا اللقمة يف فمنا، فكل ما جيري عليها من عمليات من البداية 
فاهللا سبحانه وحده .  دخل لنا فيه، حىت لو عرفناه معرفة تامةإىل النهاية، ال

: أّيهما صحيح: لذا نكرر السؤال فنقول. هو خالق مجيع هذه األفعال
؟ إالّ أننا نسلك يف تعابرينا املسلك "أطعمين اهللا سبحانه"أم  "أكلُت الطعام"

مبعناها احلقيقي ، إالّ أننا إذا استعملنا الكلمة "أكلنا الطعام": اجملازي فنقول
 . "أطعمنا اهللا سبحانه": علينا أن نقول

وهكذا إذا ما نظرنا إىل املسألة من هذه الزاوية جند أنه ال فرق كثرياً 
 - من جهة-وهلذا شّبهنا املسألة . بينها وبني أفعالنا اليت نؤديها بإرادتنا

قولة بني املسألتني هو عدم وجود عالقة مع "وجه الشبه"ن إباملعجزة، حيث 
 :، وهذا نشّبهه باآليتبينهما أي عدم وجود تناسب العلية ؛بني العلة واملعلول

ه ْتإن هذا القصر بَن": انب قصر عظيم، فلو قال أحدجبهناك منلة صغرية 
. "تناسب العلية"هذا الكالم ال ميكن أن ُيصّدق ملنافاته قاعدة . "هذه النملة

وهلذا  ،سالم هي من هذا القبيلفاملعجزات اليت أظهرها األنبياء عليهم ال
من نه ال ميكن صدور مثل هذه اخلوارق أأي نرى  ،تكون دليالً على نبوهتم

أن هذه املعجزات تعطى  -وهو كذلك-يد البشر؛ لذا نضطر إىل القول 
وبناء على هذه األمور، فإن أفعالنا املبنية . ل اهللا سبحانهَبألولئك الرسل من ِق
  .شبيهة هبذا األمر -هي كخط فرضيو- على إرادتنا اجلزئية 

 شقني فقال رسول اهللا  انشق القمر على عهد رسول اهللا ": فمثالً
وأصابع تلك اليد املباركة تتحول إىل عشر عيون يتفجر منها  )١(."أشهدوا

فكما  )٢(."هفجعلت أنظر إىل املاء ينبع من بني أصابع:  قال أنس ": املاء
ال ميكن إسناد هذه النتائج إىل ما يشبه السبب ظاهراً، كذلك ال ميكن إسناد 

فالفاعل يف احلالتني هو اهللا . مجيع أفعالنا املبنية على إرادتنا إىل أنفسنا
                                                 

  .٢٧؛ البخاري، املناقب ٤٧-٤٣مسلم، صفات املنافقني  )١(
 .٦- ٤، فضائل ٧٤م، الزهد ؛ مسل٣١، االشربة ٢٥املناقب  ،٤٦،٣٢ الوضوءالبخاري،  )٢(
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: الصافات(َوَما َتْعَملُونَ﴾ َخلَقَكُْم اُهللا﴿َو: ويذكّرنا هذا باآلية الكرمية. سبحانه
قد أشار  ورسولنا الكرمي . ذه املسألة من ضروريات الدينواإلميان هب ).٩٦

إىل هذه الضرورة، وشّبه الذين يزلّون إىل الفكر االعتزايل بأهنم جموس هذه 
إنَ لكل أمة جموًسا وجموُس هذه األمة الذين يقولون الَ " :فقال. األمة
ن العبد أي أ ،ذلك ألهنم ال يسندون اخلري والشر إىل اهللا سبحانه )١(."قدَر

 .خالق ألفعاله
طلق أُيف أول األمر على القائلني باجلرب، مث  "القدرية"كان يطلق تعبري 

وهكذا وجد االسم . على منكري القدر، وهو املوافق ملعىن احلديث الشريف
ويف الوقت احلاضر يطلق على مذهب املعتزلة الذي حافظ . صاحبه احلقيقي

 . على مفهومه السابق مع فروق طفيفة
وهذا الفكر . رادة اإلنسان الذي هو مذهب اجلربيةإلجبنب هذا هناك إنكار و

أما مذهب أهل السنة فإنه ميثل الطريق . أيضاً غري صائب، كما وضحنا جبالء
الوسط املصون من اإلفراط والتفريط والذي أخذ احلقيقة من الطرفني وهو أن اهللا 

 .ا تقع املسؤولية علينالذ ،خالق ألفعالنا، أما السائل والطالب فهو حنن
 
 مشيئة اهللا وإرادة اإلنسان. ٨

. اخللق واألمر للهعلى الرغم من كون اإلنسان صاحب اختيار وإرادة، ف
فال حيدث شيء قطعاً وال يرد شيء إىل الوجود أصالً ما مل يصدر األمر منه 

ولو مل يرد دوام ما أوجده  ؛زمان وال مكان يكن مل فلوال مشيئته. تعاىل
 . بح كل شيء هباًء منثوراًألص

وهو الذي فتح أبواب  ،فهو الذي قلّد جواهر الوجود على جيد العدم
السماء على ظلمات العدم، وهو الذي جعل األكوان كلها كالكتاب 

                                                 
  .١٠؛ ابن ماجة، مقدمة ٥/٤٠٦، ١٢٥، ٢/٨٦املسند ألمحد بن حنبل،  )١(



 ٣١

فالعيون تتفجر بأمره، . وكاملعرض ونّورها لُيقرأ الكتاب وُيشاهد املعرض
إىل  تتحولأحجاراً  رهبأم والسيول جتري بأمره، واجلبال تتصدع وتسقط

صدره للبذور والنوى، والسهول والوديان تتسربل حبلل  بفتحتراب، 
سندسية بأمره، حىت تغرى نظر األرض والسماء، وتتحول األرض من 
أقصاها إىل أقصاها جناناً وارفة بنسائم أوامره، فتشحن البساتني واحلدائق 

بل حىت يتكلم كل . .بالثمار والفواكه، وتغرد الطيور والطويرات بأمره
 . كائن حي وغري حي، كل بلسانه، حامداً، داعياً، سائالً منه تعاىل

له ساحل، ال ميكن أن يّدعي أحٌد  فهذا الكون الواسع الذي ال ُيرى
متلكه، فما هذه األرض بعظمتها، بأهنارها وسيوهلا وحبارها إالّ قطرات من 

 .حلية إالّ ذرة من خزائن ثروتهرمحته تعاىل، وما مجيع املوجودات احلية وغري ا
فله وحده الشكر واحلمد  .فنعمه تعاىل ال تعّد وال حتصى وال تسعها األرقام

وله التصرف والتدبري الواسع . واملنة جتاه هذه النعم السابغة على اجلميع
املشاهد يف كل جزء من أجزاء الكون واإلنعامات اليت أسبغها على كل 

احلسنات واخلريات ومجيع املباركات  له وحده مجيع موجود، وكذا
فإفراغ الطمأنينة إىل القلوب املؤمنة  .والفيوضات اليت حتققت بعمل اإلنسان

وإعطاء العلم والدراية لعقول رّواد احلقيقة، وإسباغ األخالق الفاضلة 
خيصه . ..له واحلكمة السديدة عليهم، وهداية الرؤوس العاشقة للسجود

مل ملن ال يعرف عنايته وال يقدرها حق قدرها وكل سعي وع. وحده تعاىل
فاألعمال . عبث وهباء، بل سراب زائل كل ما ال تضفى عليه عنايته تعاىل

والعبادات هذه تكرب وتتسع برعايته . تتحول عبادات بالفكر يف رضاه
. حىت تصبح وسيلة جناة الذين كانوا السبب يف إقامتها وأدائها. وصيانته هلا

كن الوصول إىل شيء وال املرور على الصراط املستقيم، وخبالف هذا ال مي
أنا الذي عملت كذا، أنا نظمت ذاك، ". له أي خالف هذا خيال ال حقيقة

الفخر والغرور، مزالق  نهذه الكلمات اليت تنم ع "..أنا الذي وجهت فالن
 .شيطانية حىت جمرد التفوه هبا
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ز أعظم الوظائف، وهو إنه اهللا العلي القدير يدفع أصغر األشياء إلجنا
إن راية ملكه ترفرف يف كل زاوية من زوايا . ر فرعونالذي دّمر بنملة قْص

ويا خسارة من ال ينضوي حتت رايته، أدامها اهللا على رؤوسنا . الكون
نعم، إن األرض والسماء حتت حكمه، وحنن بأيدينا وأرجلنا . وأظلنا بظلها

وما هذه اجلوارح إالّ .  ملكه. ..وبصرنا ومسعنا ولساننا وقلبنا ووجداننا
 .فهي وسائل شاعرة صغرية جداً ،قطع حلم يف ملكه الواسع
رد منه من مثرات يله وحده سبحانه، فإن مجيع ما  فكما أن هذا كله

لساننا، فمنا، عيننا، ": إذ كيف ميكننا أن نقول ؛وفوائد ختصه وحده سبحانه
 يرّتبعر واحلواس، ولو مل هذه اجلوارح واملشا  لو مل مينحنا ..أذننا

مثرات على هذه احلواس واملشاعر، كم كانت حصتنا من تلك الثمرات اليت 
فالدنيا كلها بأمره تدور، واألرض كلها متتلئ جبود كرمه  .نّدعي متلكها؟

حىت أنه  "كفر ما بعده كفر"لذا فإن إسناد الوجود إىل غريه تعاىل  ."وتفيض
 .انه وراء كل إحسان شرك مشنيوالتعامي عن يد إحس ؛يغتفر ال

ارفع الغشاوة عن  !اليت يطمع فيها حىت الشيطان ذا الرمحة الواسعة فيا
وأظهر جتلياتك للمستحسنني املعجبني  "..أنا.. أنا": أبصار الذين يقولون

 .وامأل القلوب اخلاوية مبعرفتك ،أمام إجراءاتك وأفعالك
 
 الشريفة القدر يف ضوء اآليات الكرمية واألحاديث. ٩

ال يكون تناول مسألة القدر موافقاً ملذهب السنة واجلماعة ما مل تؤخذ 
وإالّ ال ننجو  -اليت سنذكرها-يف ضوء اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة 
وهلذا حناول حتليل اآليات  .من اإلحنراف إىل مفاهيم االعتزال أو اجلرب

 .البحث واألحاديث اليت تتعلق باملوضوع يف هذا القسم من
ِفي  إالَّ ي أَْنفُِسكُْمضِ َوالَ ِفْرَألُمِصيَبٍة يف اْ ﴿َما أََصاَب ِمْن: قال تعاىل

  .)٢٢: احلديد(﴾ٌريَيِس ى اِهللاَك َعلَنَّ ذَِلَها إَِنْبَرأَ نْلِ أَقَْب َتابٍ ِمْنِك
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وال جيري شيء إالّ وفق ما  ،نعم، إن كل شيء قد ُسّجل قبل أن يكون
أما االحنرافات فهي زالّت . يلزم هذا االعتقاد احملمدّي إن الطريق .لُسّج

 .رها وكربهاوضالالت حسب صَغ
لقد ذكرنا اآليات الكرمية يف مستهل الكتاب ونورد اآلن بعضاً من 

 :األحاديث الشريفة املفّسرة هلا
كَتَب  :قال هللا أن رسول ا: يروي عبد اهللا بن عمرو بن العاص" )١

. اُهللا َمقاديَر اخلالئق قبل أن َيخلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة
  )١(."وعرُشه على املاء

وزن به هذه اخلمسون تواحلقيقة أننا ال نعلم ما القياس أو امليزان الذي 
ولرمبا يكون قياساً بزمان دنيانا مخسني ألف سنة أو مخسني مليون  ؛ألف سنة

نعم، فلقد قُّدر وُعّين كل . هي كناية عن الكثرة، فال جنزم بشيءسنة، ورمبا 
اإلنسان الكون  شيء قبل أن ُتخلق السموات واألرض وقبل خلق مثرت

 . خبمسني ألف سنة
أي  ."األثري"ورمبا هو  ∗"العماء"الوارد يف احلديث فرمبا هو  "املاء"أما  

ورمبا . اء الذرةأن عرش اهللا كان على األثري الذي هو أصل مادة أجز
علم لنا بأي شكل من  وال. املوجودات كانت على شكل وجودات أثريية

ولن ميكننا ذلك، ألننا وأبانا آدم مل نكن موجودين بعُد، بل  /األشكال وال
  .الكون برمته مل يكن موجوداً

بّين، يا " :ولده قائالً "اإلميان بالقدر"أودع عبادة بن الصامت أمانة  )٢
 ك،مل يكن ليخطئَ ما أصابك اِإلميان حىت تعلم أنّ طعم حقيقِةإنك لن جتد 

                                                 
 .١٦مسلم، القدر  )١(
. ال شيء ثابت: والعمى إذا كان مقصوراً فمعناه. مقصور وليس ممدوداً) العمى(وقد قيل أن ذلك . السحاب: العماء  ∗

تفسري القرآن العظيم البن ) ان قبل أن خيلق خلقه ومل يكن شيء غريهك(أي . ألنه مما عمي عن اخللق لكونه غري شيء
 )املترجم. (هامش ٤/٢٤٠كثري 
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إنَّ أول ما خلق : "يقول  رسول اهللا مسعُت .وما أخطأك مل يكن ليصيبك
اكتب : ؟ قالربِّ وماذا أكتُب: فقال اكتْب: ، فقال لهاللّه تعاىل القلَم
: يقول  يا بينَّ إين مسعت رسول اهللا ."ء حىت تقوم الساعةيمقادير كلِّ ش

 )١(."من مات على غري هذا فليس منِّي"
 له أمهية بالغة ملوضوعنا عباساحلديث الذي يرويه عبد اهللا بن  )٣

 . والذي يفّسر اآلية املذكورة آنفاً "القدر"
ين إ، يا غالُم :يوما فقال  خلف النيب كنُت :عن ابن عباس قال"

إذا سألت . جاهكه ُتجتْد اَهللا حيفظك، احفِظ اَهللا احفِظ، أعلمك كلمات
واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن  .فاستعن باهللا ، وإذا استعنَتفاسأل اَهللا

ن اجتمعوا على أن إلك، و اهللا مل ينفعوك بشيء إال قد كتبه ءينفعوك بشي
فعت األقالم ، ُرعليَك  بشيء قد كتبه اهللا يضروك إاليضروك بشيء مل

   )٢(."ت الصحُففّوَج
وإذا . الً إىل العامل اآلخر ما ينفعك، كي تكون مرِس حقهاأي أعط أوامر اهللا

وال ختضع لغريه  ،ما سألت شيئاً فال تسأل أحداً غري اهللا، وال تتذلل لغريه تعاىل
فاطلب  فإذا طلبت إذنْ .دهوال تراجع غريه، ألن الذي حيل مسألتك هو اهللا وح

منه، فلو طلبت ممن تريد أن تطلب فالنتيجة تؤول إليه وحده فال يقضي مسألتك 
ى بالوسائط والوسائل املوجودة بينك إالّ هو سبحانه؛ لذا ال تشتت جهدك سًد

وافعل هذا  .وتوجه إليه حبوائجكبينك وبينه تعاىل ما وبينه تعاىل، بل ارفع مجيع 
فهو وحده سبحانه القادر . واعلم أن مجيع الوسائط عاجزة مثلك ،قوالً وعمالً

فمقاليد السموات واألرض بيده، فال مقّدر لشيء . على إجناز ما تريده وتطلبه
وهو الذي ُيضحك وُيبكي، يعّز من  ،فهو اخلالق وحده .له إالّ هو معّين وال

ليسعفوك  بل حىت لو تسابق الناس مجيعهم لينفعوك أو .يشاء ويذل من يشاء
                                                 

  .١٦أبو داود، السنة  )١(
 .٣٠٧- ٣٠٣، ١/٢٩٣؛ املسند ألمحد بن حنبل، ٥٩الترمذي، القيامة  )٢(



 ٣٥

. وينقذوك مما أنت فيه من بالء، فأعماهلم احلسنة مجيعها ضمن تقديره جلّ وعال
، أي ال يتغري وال على ما كتب جفّت الصحفف ،ألن القلم قد كتب ما كتب

 .تب فيهايتبدل ما كُ
الذي هو من جوامع الكلم، يفّهم به الرسول "ن هذا احلديث الشريف إ

 .اهللا بن عباس أعمق مسائل القدر متها عبَدَر األمة وعالَّحْب الكرمي 
 .للقدر "ياملنتهِ" وهكذا يكون إدراك

كل إنسان جبميع هذه هبا نعم، إن القدر مسألة وجدانية وحالية، يشعر 
إن موضوع : حىت يصح القول. احلقائق املذكورة يف وجدانه، بل يطفح هبا

والكتب الستة .  القدر هو أكثر املسائل اليت ركّز عليها الرسول الكرمي
فينبغي أن ُيبحث موضوع القدر يف ضوئها إذ . زاخرة مبثل هذه األحاديث

 .يستحق هذا املوضوع أن ُيبحث حبثاً مستفيضاً بل يلزم ذلك
. إحداها للخري واألخرى للشر ،تني متغايرتنيفاجملوس يعتقدون بوجود قّو

، وعدم مداخلة يف صراع مع الشيطان فهذا النمط من اإلميان جيعل اهللا 
غري أن اإلسالم على النقيض من هذه العقيدة ). حاشا(أحدمها بفعل اآلخر 

حنن نؤمن باهللا الواحد األحد . كلياً، بل أعلن اجلهاد على أمثال هذه األفكار
الذي ال شريك له يف ذاته ويف أفعاله، فال رب سواه، يتصرف يف ملكه 

 . ا بيدهوالقوة كله ،كيف يشاء، وال سلطان إالّ هو
ال « :فهذه احلقيقة نفهمها من الذكر الوارد يف السنة، الذي ُيقرأ صباح مساء

 )١(.»له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، له إله إالّ اهللا وحده ال شريك
فنحن نعتقد يف ضوء هذا احلديث الشريف بتوحيد اُأللوهية وتوحيد 

وتفويض كل أمر إىل الواحد . صفات اجلليلة وتوحيد األفعال احلكيمةال
 .األحد قضية مهمة جداً يف إمياننا بل يشكل لّبه وخالصته

                                                 
 .١٥٥ذان ، األ٢١البخاري، التهجد  )١(
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  :ولننظر إىل املسألة يف ضوء ما يرويه اإلمام علي  )٤
 ،فقعد اهللا  رسولُ فأتانا. ِدقَْريع الَغِقكنا يف جنازة يف َبعن علي "

ما " :ه مث قالرِتَصْخِمبِ ُتينكُ فجعلَ َسفنكَّ. ةٌَرَصْخومعه ِم ،وقعدنا حوله
والنار  ن اجلنِةها ِممكاَن تب اُهللاوسة إال وقد كَفُْنَم سٍنفْ ْنأحد ما ِم منكم مْن

ث كُْمأفال َن! يا رسول اهللا: قال فقال رجلٌ" أو سعيدةً ةًقّيَش تبْتوإال وقد كُ
إىل  صُري، فسَيعادِةن أهل السَّن كان ِمَم" :؟ فقاللََمالَع ُعَدلى كتابنا، وَنع
ل أهل إىل عَم صُريَيقاوة، فَسكان من أهل الشَّ ْنل أهل السعادة وَمعَم
رون لعمل أهل سََّيالسعادة فُي ا أهلُأّم )١(،ٌرسََّيُم لٌّلوا فكَُماْع"فقال " قاوةالشَّ

 ْنا َممَّأَفَ﴿مث قرأ ". ل أهل الشقاوةرون لعَمفييسَّ وأما أهل الشقاوة. السعادة
 لَِخَب ْنا َممَّأََو  ىَرْسُيلِْل ُهُرسَِّيُنَسفَ  ىَنْسُحالْبِ َقدََّصَو  ىقَاتَّى َوطَْعأَ
  )٢(.»)١٠-٥:الليل(﴾ىَرْسُعلِْل ُهُرسَِّيُنَسفَ  ىَنْسُحالْبِ َبذَّكََو  ىَنْغَتاْسَو

فسيمتلئ قلبه بنشوة العبادة، وينفر نفوراً شديداً نعم، فمن ُخلق للجّنة 
 .من النواهي، لذا ُييّسر له طريق املسجد وُيعّسر عليه طريق النواهي

تباع اله، فطريق اجلنة مير من املسجد و لقنعم اعملوا، فكل ميّسر ملا ُخ
، والذي مل يسجد هللا سجدة ومل جيعل قلبه ووجدانه مرآة الرسول 

أي إن كان . لقه تعاىل ال يقال له أنه يف طريق اجلنةعاكسة ألوامر خا
اإلنسان من أهل السعادة فهو يف النتيجة يقوم بأعمال تؤهله للجنة، وإن 
. كان من أهل الشقاوة من حيث النتيجة فيقوم بأعمال يستحق هبا النار

 نا يف األمورِعاقبَت ْنلهم أحِسال«يقرأ صباح مساء  وهلذا كان الرسول 
يورد آيات  وجند أنه  )٣(.»ي الدنيا وعذاب اآلخرةْزنا من ِخْرها وأجِكلّ

                                                 
  ".ِلما ُخلق له"ويف رواية زيادة  )١(
  .٥٤، التوحيد ٦، القدر ٧) ٩٢(البخاري، تفسري . ٨- ٦م، القدر مسل )٢(
 .٤/١٨١املسند ألمحد بن حنبل،  )٣(



 ٣٧

 :دليالً على قوله الكرمي، مما يذكّرنا باملعاين اجلليلة اآلتية )١(من سورة الليل
إن من بذل ماله ونفسه يف سبيل اهللا وَضّحى مبا ميلك يف تلك السبيل 

تقوى وينتفع من قوانني اهللا، أي سيمتلئ قلبه بالتقوى والتوقري يدخل دائرة ال
أي إذا .  بل يطفح هبما، فيلتجئ إىل محايته تعاىل، ويعلم أن مالذه هو اهللا

وثق اإلنسان باهللا يف شؤونه كلها واعتمد عليه واستند إليه مصّدقاً بأمسائه 
له  حانه ييّسراحلسىن وكل ما هو معلوم بالضرورة من اإلميان، فاهللا سب

وهو . الصراط السوي ويبلغه اهلدف كما يبلغ السيل اجلاري إىل مصّبه
حىت ينظر إليه من ال . بدوره يتلذذ بعمله يف الصالة والزكاة واحلج واجلهاد
فتعجب . "جمنون" إنه: يدرك نشوة هذه األمور إما حبرية وإعجاب أو يقولون

، بل حىت أعماله اليومية الفائقاأللسنة من عدم مباالته باملوت ومن سخائه 
له  كل ذلك ألنه تعاىل قد يّسر. وتركه األذواق الشخصية تعّد من اخلوارق

 .السبيل إىل األفضل
ولكن خبالف هذا، أي إذا أصبح اإلنسان خبيالً ال يبذل شيئاً وال يعطي 

ُترى .. شيئاً ألحد، فليعلم أنه ال ُيعطى ملن ال يعطي، فلو أعطى ألعطاه اهللا
فمن مل يعِط . العاقبة احلسىن.. يعطيه احلسىن. ماذا يعطيه اهللا سبحانه؟

واستغىن، أي شعر يف نفسه بوجوده واستغىن عن اهللا، بدالً من االعتماد 
 مٍ ِعْنِدي﴾ى ِعلَْعلَ ا أُوِتيُتُهَمنَّ﴿إِ: ليه، أي اغتر بنفسه كقارون الذي قالع
ستحقراً أهله مكذباً وعّد الذهاب إىل املسجد رجعية م )٧٨: القصص(

باحلسىن، أي منكراً املسمى بتلك األمساء وهو اهللا سبحانه، غري مصدق 
الذي هو بؤرة جتليات األمساء احلسىن، غري مكترث  بالرسول الكرمي 

فُييّسر هذا . بالقرآن الكرمي الذي هو الترمجة األزلية لتجليات األمساء احلسىن
اناً حياة دينية كالصالة والصوم، ولكن له أحي اإلنسان للعسرى، ورمبا تكون

يؤديها ضجراً متكاسالً غري راغب يف مغادرة الفراش لصالة الصبح، ومبرور 
                                                 

 .منها) ١٠- ٥(االيات الكرمية : انظر )١(



 ٣٨

بل قد َيرى نفسه كاملغشي عليه إذا ما وجد . الزمن يترك اجلماعة والعبادة
مر، فيسأم ويسخط لدى أُأمامه أمراً إهلياً فيزيغ بصره حىت يعمل خبالف ما 

ه كمثل الصاعد إىل اجلبل املرهق ي، إذ هو ُميّسر للعسرى، مثلَأقل تكليف إهل
 ).١٧: املدثر(ُه َصُعوداً﴾ِهقُحبمل ثقيل، كما تصفه اآلية الكرمية ﴿َسأُْر

نعم، هناك من جيد منجم الفحم ويبحث عنه دوماً، وآخر جيد منجم الفضة 
 .ه القذرةوآخر النحاس وآخر الذهب، وهناك الكثريون يغرقون يف جماري امليا

إن الذي ييسر الطريق هو حفظ القلب على صحته، واإللتزام بالصدق 
والتوجه التام إليه تعاىل، والبذل يف سبيله وانتظار اإلستجابة منه تعاىل 
واإلميان باألمساء احلسىن وعدم االستغناء عنه تعاىل وعدم اإلغترار بإرادته 

ن كل شيء منه تعاىل مع الشخصية الضعيفة وعلمه القليل، مع االعتقاد بأ
وخبالف هذا . إن هذا مما ييّسر الطريق! نعم.. التضحية مباله ونفسه يف سبيله

  .يعين جعل الطريق شاقاً صعباً ال ميكن اجتيازه
قام سراقة بن مالك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « ويف رواية

 فخري وشر فشر أرأيت أعمالنا اليت نعمل أمأخوذون هبا مث احلافر خري :فقال
يا  : ول اهللارسقال  ؟و شئ قد سبقت به املقادير وجفت به االقالمأ

قال فعلى ما نعمل يا رسول  .قالماملقادير وجفت به األ سراقة قد سبقت به
ن يا سراقة اآل ،اعمل يا سراقة فكل عامل ميسر ملا خلق له :قال ؟اهللا

فقال  ؟لعمل يا رسول اهللافقال رجل من القوم ففيم ا"ويف رواية  )١(."جتهد
ما خلقوا له أهل اجلنة بعمل أهل اجلنة وأهل النار بعمل أهل  يعمل كل قوم

يا رسول اهللا أرأيت أعمالنا هذه أشيء نبتدعه  :فقال عمر بن اخلطاب .النار
قال فاآلن جنتهد يف  .قال على شيء قد فرغ منه ؟أو شيء قد فرغ منه

  )٢(."العبادة
                                                 

 .٤/١٤٤املعجم األوسط للطرباين،  )١(
 .٧/٣٢٦املعجم األوسط للطرباين،  )٢(



 ٣٩

َبلَغوا يف العبادة مبلغاً، حيث مشّروا عن ساق  قد بةالصحافبعد هذا جند 
هنم أدركوا أن اإلنسان أّيما طريق سلكه أي إ، اهنار اجلد، فََعَبدوا اهللا ليال

 .ن سار وصلَم، مبعىن وصل هنايته
فهذا اإلميان ال يدفع إىل الكسل . نعم، هكذا كان فَْهم الصحابة للقدر

دركوا أيَّما طريق نسلكه فإن نتيجة هنم أإحيث . بل إىل السعي املتواصل
فكانوا يسعون دائماً لبلوغ هناية ذلك . لنا تّدرذلك الطريق، إذن قد قُ

إذاً فيا ويح من ال يكون يف طريق املسجد، ويا ويح من مل يسجد . الطريق
هللا سجدة ومل يسلك سبيل املؤمنني، ويقضي أوقاته وأعياده يف املقاهي 

: املدثر(ر﴾قَقهم هذا طريق الضالل وينتهي إىل ﴿َسفطري. واملالهي واحلانات
٣٠- ٢٦.( 

فحمداً هللا محداً كثرياً ملا يّسر لنا طريق اإلسالم ووضعنا يف املساجد كما 
وجعل قلوبنا مرآة عاكسة ألنوار القرآن . يضع الندى على األوراق الطرية

  باع رسوله الكرميتِّاالكرمي مشس الشموس، وأنعم علينا بفضله وكرمه 
 .نسأله تعاىل متام النعمة ودوام النعمة والشكر على النعمة

 خرَج علينا َرُسولُ اهللا «: قال يروي عبد اهللا بن عمرو بن العاص )٥
ال يا رسولَ اهللا : فقلنا "رون ما هذان الكتابان؟ْدأَت": ويف يدِه كتابان فقال

من رب العاملَني فيه  هذا كتاٌب" :مىنلذي يف يدِه الُيفقال ِل .إالّ أنْ ُتخربنا
زاُد فيهم أمساُء أهلِ اجلّنة وأمساُء آبائهِْم وقبائِلهِْم ثُم أُمجلَ على آخرِهْم فال ُي

هذا كتاٌب من رب العاملَني " :مالهلذي يف ِشثُمَّ قال ِل ".نقص منهم أبداوال ُي
زاد رِهْم فال ُيفيِه أمساُء أهلِ النَّارِ وأمساُء آبائهِم وقبائلهِم ثُمَّ أُمجلَ على آخ

لُ يا رسولَ اِهللا إنْ يَم العَمفِف: فقال أصحاُبُه ".انقُص منهم أبدفيهِم وال ُي
م لُه ُبوا فإنَّ صاحَب اجلنَِّة ُيخَتدِّدوا وقارَِس" :قد فُرِغَ منه؟ فقالأمٌر كانَ 
ه بعملِ ـوإنَّ صاحَب النَّارِ ُيختم ل ،لٍِة وإنْ عِملَ أيَّ عَمل أهل اجلّنبعَم
بيَدْيه فَنبذَُهما مث   ولُ اهللاـمث قال رس. "ارِ وإنْ عِملَ أيَّ عملٍـهلِ النأ



 ٤٠

  )١(."ة وفريٌق يف الّسعريـغَ ربُّكم من العباد فريٌق من اجلنفَر" :قال
 :ها فعالًسأحاول توضيح هذه املسألة حبادثة عشُت

حيتضر من مرض التشمع الكبدي الذي أملّ حبه وهو أُن كنت على رأس َم
به، فكان يتلوى من شدة األمل، وقد انتفخ لسانه حبيث ال يدور يف فمه إالَّ أنه 

، بدالً "ال إله إالَّ اهللا": كان يردد شيئاً، قربُت أُذين إليه منصتاً فكأن قلبه يقول
يش عيش هر وكان يف تلك األثناء يعه بنـزاهة وطُمن لسانه؛ إذ أمضى حياَت

رض حيرزه مرتبة الشهادة، ولسان حمبيه رطب ملالغرباء، وتعّرض يف الغربة 
له مجيع األسباب  أفكأن اهللا سبحانه قد هّي. له، وهم حييطون به بالدعاء

إذ قد َمرَِض يف أثناء أدائه لفريضة احلج، وبعد عودته رقد يف . إلدخاله اجلنة
وزاً عظيماً كان ينتظره رغم أن إن ف. بأقربائه ئهقبل لقا "إزمري"مستشفى 

ظاهر من معرفيت بإميانه على وأنا شخصياً أشهد . ظاهره ينم عن أنه مظلوم
نعم، إن كان . له يوم القيامة إن مسح يل ذلك حاله، وعلى استعداد بالشهادة

بينما لو . الشخص من أهل اجلنة فاهللا سبحانه خيتم أعماله بعمل أهل اجلنة
حفظنا اهللا من خيبة . فالعاقبة تكون خالف األوىلكان األمر خالف ذلك 

 .آمني.. العمل ورزقنا عمل أهل اجلنة
ويف احلقيقة أن الذي نطلق . لقد تطرقنا إىل إرادة اإلنسان وخلق اهللا لألفعال

ال نعلم كنهها، بل كيفيتها جمهولة بالنسبة لنا، إذ هي موجودة  "اإلرادة" عليه
 ،هذه اإلرادة أصبحت شرطاً عادياً خللق اهللا سبحانهوجوداً نسبياً إضافياً، ولكن 

ولكن ما وظائف اإلرادة ودورها يف األفعال . ةهاجل هذه لذا كسبت أمهية من
بيد أن الذي . الصادرة من اإلنسان؟ فهذا األمر مل ُيجزم به بأبعاده جزماً قاطعاً

حفظنا اهللا - لنار أن اهللا سبحانه يدخلنا اجلنة حبسناتنا، ويسوقنا إىل ا: نقرره هو
فكما يكون األبرار بإرادهتم أهالً لدخول اجلنة، يدخل الفجار . بسيئاتنا - منها

 ).١٤- ١٣اآلية (بإرادهتم أيضاً جهنم، كما ورد يف سورة االنفطار 
                                                 

 .٢/١٦٧؛ املسند ألمحد بن حنبل، ٨الترمذي، القدر  )١(



 ٤١

ولكن ما َعَملُ اإلنسان يف هذه النقطة؟ وما مقدار مداخلته يف اخلري أو 
وأمثاهلا من  ..ن اهللا هو اخلالق؟إحيث سبباً يف اخللق  عّدهالشر؟ وما مقدار 

 .ىل عالّم الغيوب جل وعالإاألمور واألسئلة حنيلها مضطرين 
وهذا الكتاب َمّر بأشكال وأمناط  ،إن كتاباً قد سبق: ولكننا نقول

إذ قد قُررت خطة عامة قبل خلق السموات واألرض، مث استنسخت  .خمتلفة
عام، وُعلّقت مقدرات األفراد يف اخلطط اخلاصة بكل فرد من هذا الكتاب ال

إننا ال ميكننا أن نفكر يف أنفسنا وإرادتنا خارج األشياء واحلوادث، . أعناقهم
فنحن موجودون فعالً مع إرادتنا ورغباتنا يف تلك  "القدر"لذا عندما ُيقال 

يأيت إىل بنا له عالقة  ن كل ماإالدائرة نتهاوى مع األشياء واحلوادث، حيث 
فرغم أننا ال نستطيع أن نضع . احلوادث مرتبطاً بإرادتنا الوجود ضمن

 .مقياساً لتلك اإلرادة إالّ أننا ال نشك قطعاً يف وجودها
مبنظر علوي  -وبضمنها إرادتنا-إىل األمور كلها  ر هو نظر اهللا فالقَد

والقدر هبذا املفهوم ال حمل فيه ملفهوم . احلالرؤيته ورؤيته البداية والنهاية ك
مبعىن أنه معلوم ومقدر عنده سبحانه مجيع األفعال املتعلقة . تزال وال اجلرباالع

إالّ أن األفعال . عالقة هلا بإرادتنا بإرادتنا كجميع األفعال اُألخرى اليت ال
عتبار اإلرادة وامليل، االقد أُخذت فيها بنظر  -مهما كانت سعتها-اإلرادية 

 .رهاوعلى قد وفقها اإلهلية وقّدرت التقديرات
القدر يف اللوح  قلنا إن هللا سبحانه كتابات متنوعة، فاألمور اليت يسجلها قلُم

فهذه الكتب اليت يكتبها املالئكة . احملفوظ يستنسخها املالئكة املكرمون بأقالمهم
ومجيع تفاصيل  - قبل القيام هبا-  أي أن مجيع أفعاهلم. معلقة يف عنق كل فرد

إرادة  ومعلوم أن ..ين تنجز وكيف ومىت؟أ. حياهتم مكتوبة يف هذا الكتاب
أي أن مجيع األفعال . اإلنسان ليست مفصولة عن هذه الكتابة بل يف ضمنها

 )١(املكتوبة هناك ينجزها اإلنسان بإرادته، مث يسجل املالئكة األفعال املنجزة،
                                                 

 .١٢-١١ :اإلنفطار ؛١٨ :ق ؛٢٩ :اجلاثية ؛٤٩ :الكهف :رظر سَوان )١(



 ٤٢

فالكتاب الذي كتبه العليم اخلبري احمليط . تاَنورِوستتطابق الكتابتان إذا ما قُ
ال يتناقض حتماً مع الكتاب الذي كتبه  "علمه بكل شيء يف الوجود"ـب

قاً نه قد كتب يف الكتاب األول كل ما سنفعله ألنه معلوم ُمسَبإاملالئكة، حيث 
فالكتابان . أما الكتاب الثاين فقد كتب يف أثناء إجنازنا للفعل. يف العلم اإلهلي

ملسألة هكذا لئال نكون سبباً إىل إننا نؤكد ا. مطابقان متاماً حىت يف أصغر حرف
 .غري مقصود من قَبلناأي فهم 

خذ منا وحنن أُلقد كتبْت إحدى جهات هذه الكتابة على صورة ميثاق وعهٍد 
يف عامل األرواح وعامل املثال أو عامل الذرات، فنحن نشعر دوماً بانعكاسات هذه 

وحنن قد . فوق الزمان فلقد أراد اهللا سبحانه أن يقرر حكماً. الكتابة يف وجداننا
 :ى﴾ هلذا احلكم، فاآلية الكرمية توضح لنا األمرلََب﴿استجبنا بـ
ْشَهَدُهْم َعلَى أَيََّتُهْم َوآَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّ يَخذَ َربَُّك ِمْن َبنِأَذْ إِ﴿َو

نَّا كُنَّا َعْن َهذَا إِالِْقَياَمِة نْ َتقُولُوا َيْوَم أَى َشهِْدَنا كُْم قَالُوا َبلَلَْسُت بَِربِّأَْنفُِسهِْم أَ
فَُتْهِلكَُنا أَيَّةً ِمْن َبْعِدِهْم َبآُؤَنا ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا ذُرِّآْشَرَك أَنََّما إِْو َتقُولُوا أَ  غَاِفلَني
 ).١٧٣- ١٧٢: األعراف(الُْمْبِطلُونَ﴾ بَِما فََعلَ

 ئه، بل هو مازال يف صلب آبا فإذن قد أخذ العهد من اإلنسان، وهو ما
زال يف حالة اجلينات يف كروموسوماهتم أو هو بعد جيول يف عامل األرواح 

خذ امليثاق أُوملّا يأت بعد إىل عامل احليوانات املنوية أو عامل الذرات، ورمبا 
أي . هذا يف أثناء نـزول املىن يف الرحم وبداية تكوين اجلنني بنفخ املالئكة

بد أن مير هبا  يف أحد املنازل اليت ال ميكن أن يكون أخذ امليثاق وهو
 .اإلنسان، أو يف كل منها، والشاهد على هذا هو وجدان اإلنسان

الذي : عديدة، منها ٍن﴾ إىل معاَربَُّك﴿ وُتلْمح اآلية الكرمية بكلمة
يربيك، ويسوقك إىل الكمال، وأوجد من األثري ذرات وجودك، وركب 

ق من األم البيضة ومن األب املين، وهو الذي خل. جزئياتك، ومنها مركباتك
حىت جعلك . وهيأ املكان املالئم لنموك ضمن مسريك يف ظلمات متعاقبة



 ٤٣

تتنفس هبواء األم يف حميط ال هواء فيه، وغذّاك بغذائها، ويدفع فضالت 
جتيازك مراحل اوجودك بدمها، وهو الذي ساقك إىل مرتبة أعلى عليني بعد 

أما أنت فبتربيته جعلك  .ضمن فطرهتا معينة، وجعل احليوانات حمصورة
بعملك -ونّور . ليه، وعّمر قلبك باإلميان كي تكتمل مادةً ومعىنإتعرج 

وهداك الصراط املستقيم الذي يوصلك إىل  ،ك وباطنكظاهَر -الصاحلات
، وَضِمَن لك االنضواء حتت جناح تربيته، وفوق كل هذا سيدنا حممد 
... وتربيته حىت أبلغك ذروة درجة الوالية تباعهااملضي خبطوات بأنعم عليك 

فهو الرب الرحيم الذي . وهكذا يربيك خطوة خطوة، ُمظْهِراً ربوبيته لك
 .نه الربأأخذ منك ميثاقاً يف بداية األمر وأشهدك على نفسه 

﴾ أتشهدون أنين أنا الرب وليس غريي خالق هذه ْمكُبَِّربِ ُتْسلَ﴿أَ
يس غريي يقدر على موازنة هذه األحداث ول ،األحوال واألمور املتداخلة

 من تراب -ساكن اجلنة- بدايةً وهناية، وليس غريي خالق هذا اإلنسان
 . وأودع فيه استعدادا ميكنه من التقدم على املالئكة كثيف

نظروا إىل أنفسكم من قمة رأسكم إىل أمخص قدمكم اُ! أيها الناس :مبعىن
قدرة على  غرييلهذه الصورة؟ هل در أن خيلقكم على هل من خالق غريي يقْ

؟ هل يقدر غريي أن مينحكم هذا الكمال يف كقدريت فيتدخل يف اخللق اخللق
اخللقة هذا التقومي األحسن؟ فهالّ نظرمت إىل مالمح وجوهكم حيث وضعت 
فيها من العالمات الفارقة ما متيزكم عن مليارات من البشر بينما الوجه ال 

يقدر أن خيلق هذه املعجزات؟ حىت بصمات يتجاوز قدر كف واحد؟ فمن 
فمن يقدر على هذا التمييز  ...األصابع متميزة يف مليارات من الناس

ما يذكّر الّرب سبحانه الناس أنه الّرب، ُيشهدهم  وهكذا بعد ..والتفريق؟
فأّياً كان املخاطب  )١٧٢: األعراف(لَْسُت بَِربِّكُْم﴾أَ﴿ :على هذه الربوبية قائالً

، أو اجلنني يف رحم األم، أو املادة لسؤال، الروح، أو الذرات، أو املّينهبذا ا
 .ى﴾لَ﴿َب: األثريية، فال يكون اجلواب إالّ



 ٤٤

 ،وليس غريك الذي يرّبينا ويبلغنا الكمال !إنك أنت الّرب احلق يا ربنا
 .وحنن نشهد على هذا

كن وهكذا تسجل هذه الشهادة، وتدّون يف الوجدان وتقّر فيه مبا ال مي
ما من مْولود إال ُيولَد ": إىل هذه الكتابة بقوله ه، وقد أشار الرسول َوْحم

 )١(."على الفطرة، فأََبواه ُيهوِّدانه أو ُينصِّرانه أو ُيمجِّسانه
باهللا  اً لإلميانيوجدان وهو مستعدنعم، كل مولود يولد على الفطرة 

كالصحيفة البيضاء اليت مل ُيكتب عليها حرف بعُد، وعلى فهو . سبحانه
 .استعداد لكتابة أنـزه العبارات، أو أبيات شعر حتري العقول

إنه يولد هكذا ولكن ماذا حيدث بعد ذلك؟ فمن أقرب األقربني إليه من 
أب وأم وعم وخال ومن أبعدهم إليه يؤثر فيه، فيهّودانه وينّصرانه 

لنا التعابري املستعملة يف وقتنا احلاضر فهم الذين وإذا استعم. وميّجسانه
أي أهنم يؤثرون . اخل.. يدفعونه إىل أحضان الشيوعية واملاسونية أو الرأمسالية

 .فيه حىت يصرفوه عن دين اهللا ويسوقوه إىل شىت السبل ويلوثوه
إن كل صاحب فطرة سليمة يسمع يف وجدانه صوت هذه الشهادة على 

ن نستشعر هبذا امليثاق يف أي صحيفة كان من صفحات ربوبيته تعاىل، وحن
وجودنا وكياننا، فنسمعه دوماً يف أعمق أعماق أرواحنا، ومن هنا َنُعّد 
الوجدان أحد األسس الكلية األربعة اليت ُتعّرفنا خبالقنا، ونقبله دليالً قائماً 

 .وحده على وجوده سبحانه
: كذا القرآن الكرمي كتابو. يعّرفنا باهللا تعاىل: نعم، إن الكون كتاب

 .يعرفنا باهللا تعاىل :دليل ناطق وكذا رسولنا الكرمي . يعرفنا باهللا تعاىل
د من يكذب، إالّ أن نداءه يرِ ينطق، وال وهناك كتاب صامت ال

وأمثاهلم  )Bergson" (برجسون"و )Kant" (كانت" مثلما يربط- األعماق 

                                                 
 .٥؛ الترمذي، القدر ١٧؛ أبو داود، السنة ٩٣البخاري، اجلنائز  )١(



 ٤٥

هذا الكتاب  -واألفكار والطبيعة من الفالسفة معرفة اهللا إىل ما وراء الكتب
 :هو الوجدان، هذا الشاهد الصادق الذي رطّب لسانه حبالوة وطالوة كلمة

، وهو دليل واضح على اهللا سبحانه حبيث من متكّن منه وأحّسه ﴿بلى﴾
له قرار  له إىل دليل آخر، هذا الوجدان الذي ال يقر واستشعر به فال حاجة

د السكينة والطمأنينة إالّ بوجدانه اهللا تعاىل كما وال يطمئن إالّ باهللا، فال جي
 .هو يف معناه

 .وهكذا فكل مولود يولد ومعه هذا الشاهد
هبذا  )١("من عرف نفسه فقد عرف ربه" ومن هنا فإننا منيل إىل فهم

وقد عّبر عن . املعىن، أي من كان يعرف لغة وجدانه ولسانه فقد عرف رّبه
  :ا معناهمبشعراً  )٢("نيازي املصري" ذلك
كنت أصول وأجول الفيايف والقفار حاسراً حافياً باحثاً عنه وحده، "

 ."ولكن ما أن ُرفع احلجاب حىت شاهدت أن كل شيء مطوي يف وجداين
نعم .. إن هذا الفكر قد بلغ الذروة فانتظم وانعقد بأبيات نيازي املصري

الكتاب املشحون لقد قطع ماليني األولياء مسافات ال هناية هلا بداللة هذا 
 ."الوجدان" باألسرار

إن هذا الركن العظيم للطيفة الربانية، الوجدان، حاملا ينبعث يف قلبنا 
هبويته اليت حتل كل معضلة، إذا بنا نشاهد اجلنة تربز وهتب نفحاُتها حىت 
ندرك ونشاهد جلوات احلضور اإلهلي تتمثل فيه، ونستشعر يف الوقت نفسه 

ويكرب هذا النفور يوماً . ل ما يؤدي إليها من عملنفوراً من جهنم ومن ك
بعد يوم، حىت يصبح الوجدان مرشداً ودليالً يأخذ بأيدينا إىل كل زاوية من 

 .فيها نطويةالكون وُيشهد أبصارنا املعاين امل
                                                 

 .٢/٣٤٣كشف اخلفاء للعجلوين،  )١(
 أكمل دراسته يف األزهر). مالطْيه(ولد يف قرية قريبة لوالية ) م ١٦٩٤- ١٦١٨(شاعر تركي صويف : نيازي املصري )٢(

 )املترجم. (له ديوان شعر ومؤلفات، تولّى اإلرشاد يف مدارس إستطنبول العلمية). املصري(الشريف، فلُقّب بـ



 ٤٦

إن كل إنسان ما إنْ يأيت إىل الدنيا إالّ ومعه هذا الدليل الذي ُيبلغه املعايل 
عن اهللا يف املخترب، الذي يصّم  الغارق يف املادة، الباحث ولكن الغافل. والذرى

ُيذكي جذْوته ويفّجر طاقته حىت َيضُمر فسوف ال أذنه عن الوجدان، وال 
 .حقيقة هذا الدليل بال شك وال يستطيع أن يفيد منه الفائدة املرجوة يعرف

رواها ما لَْسُت بَِربِّكُْم﴾ وّضحتها أحاديث شريفة كثرية أَ﴿ واآلية الكرمية
ة الصحابة الكرام منهم ساداتنا علي وأبو سعيد يقرب من ثالثني من أجلّ

اهللا بن عباس  اهللا بن الزبري وعبد اخلدري وسراقة بن مالك وأمنا عائشة وعبد
  :نذكر منها احلديث اآليت. اهللا بن مسعود وعبداهللا بن عمرو  وعبد
خلق آدم مث مسح ظهَره إن اهللا : "يقول مسعُت رسولَ اهللا  قال عمُر "

. خلقُت هؤالء ِللجنة وبعمل أهل اجلنة يعملون: بيمينه واستخرج منه ذريةً فقال
خلقُت هؤالء للنار وبعمل أهل النار : مث مسح ظهره فاستخرج منه ذريةً فقال

إن اهللا : "يا رسول اهللا، ففيَم العملُ؟ فقال رسول اهللا : فقال رجل". يعملون
عبَد للجّنة استعملَه بعمل أهل اجلنة حىت ميوت على عملٍ من عز وجل إذا خلق ال

أعمال أهل اجلنة فيدخله به اجلنة، وإذا خلَق العبَد للنار استعمله بعمل أهل النار 
  )١(."..حىت ميوت على عملٍ من أعمال أهل النار فيدخله به الناَر

. اآلية... ﴾َكبَُّر ذََخأَ ذْإِ﴿َو بن كعب يف قول اهللا عز وجل ويف رواية أُّيب
َجَمعهم فجَعلهم أْرواحا مث صوَّرهم فاستنطقهم فتكلموا مث أخذ عليهم " :قال

  )٢(.احلديث "اخل.. ﴾أَلَْسُت بَِربِّكُْم﴿العهَد وامليثاَق وأَشهدهم على أنفسهم 
 ة عنعن عبد اهللا بن مسعود وعن أيب هرير ىحديث آخر يرو) ٦
َمن شقي يف بطن أمه والسعيد من سعد يف  الشقيُّ": قال هأن  اهللا رسول
  )٣(."بطنها

                                                 
 .٢/٥٠٣؛ تفسري القرآن العظيم البن كثري، ١/٢٧٢املسند ألمحد بن حنبل،  )١(
 .٧/٢٥جممع الزوائد للهيثمي،  )٢(
 .٣/١٧٦ين، ؛ املعجم الكبري للطربا٧/١٩٣جممع الزوائد للهيثمي  )٣(



 ٤٧

. نعم، إن السعيد والشقي هو من سعد أو شقي وهو بعُد يف بطن أمه
وإىل أي جهة من  من غري إرادة اإلنسان،ق الكتاب هذا ال حيصل ولكن سْب
 ...أو السعادة تدفع بهالشقاوة 
وهو احلوار الذي جرى  ويف حديث متفق عليه للرسول الكرمي  )٧

الذي  "سبق الكتاب" يتوضح فيه وسيدنا موسى  بني سيدنا آدم 
 . حنن بصدده

احتجَّ آدُم وموسى، : قال عن طاوسٍ، مسعُت أبا هريرة عن النيب "
يا : قال له آدم. وأحرجَتنا من اجلنة يا آدُم أنت أبونا، َخيَّْبَتنا: فقال له موسى

موسى، اصطفاك اهللا بكالمه وَخطَّ لك بَيده، أتلُوُمين على أمرٍ قدَّره اُهللا عليَّ 
.. قبلَ أن خيلُقَين بأربعني سنةً؟ فحجَّ آدُم موسى، فحجَّ آدُم موسى، 

 )١(.")ثالثا(
  :الوهوقد فسر السلف هذه احملاججة ووضحوها منذ القدم، نلخص هنا ما ق

  .حّج آدم موسى ألنه أبوه •
فلرمبا ال يكون ذنباً . إن آدم وموسى صاحبا شريعة خاصة لكل منهما •

 .ألحدمها ما هو ذنب لآلخر، وهلذا حّج آدم موسى
فآدم ليس  .اجلنة ليست دار تكليف، خبالف الدنيا فهي دار تكليف •

هلذا و. بينما موسى حاججه بقاعدة ختص دار الدنيا. فاً يف اجلنةمكلَّ
 .قُبلت حجة آدم

أراد آدم أن ُيفهم أن اخلري والشر كالمها من اهللا سبحانه، وهو الصواب،  •
 .وهلذا حّج موسى

   )٢(.وأمثال هذه اإليضاحات والشروحات
                                                 

 .١٣؛ مسلم القدر ٣٧، التوحيد ٣١، االنبياء ١١، القدر ١/٣٠) ٢٠(البخاري، تفسري  )١(
 .٢٠٢-١٦/٢٠١شرح صحيح مسلم للنووي، : انظر )٢(



 ٤٨

فإننا ال نناقش هذه التوجيهات يف شرح احلديث الشريف املذكور 
س لتوقرينا أقوال السلف، فضالً عن أن هذه التوجيهات ليست من جن

إالّ أننا ال نغادر هذا البحث دون اإلشارة . األمور اليت ميكن أن توزن وتقاس
إىل حكمة دقيقة فيه؛ إذ احلديث يفهمنا مسألة دقيقة خفية من مسائل القدر 
وهي سبق الكتاب؛ أي كتابة كل شيء قبل وجوده، وفيه مقارنة بني حجة 

فحّج ": يها بقولهعل ، مث تعقيب الرسول عليهما السالم آدم وحجة موسى
وال يقول الرسول الكرمي أن كالم موسى . ، ويكررها ثالثاً"آدُم موسى

 .بل يلفت النظر اىل مشولية حجة آدم عليه السالم. خطأ
 :يف القدر جهتان

جهة تقديره سبحانه وتعيينه لكل شيء بعلمه احمليط، أي اجلهة  :األوىل
 . املتوجهة إىل اهللا سبحانه

 . هة املتعلقة بإرادة اإلنسانهي اجل :والثانية
قد أخذ جبهة القدر املتعلقة بإرادة اإلنسان فحسب،  فسيدنا موسى 

لدى تقييمه إخراج آدم من اجلنة، بينما آدم قد نظر إىل املسألة من زاوية 
اجلهتني معاً، أي جهة تقدير اهللا سبحانه وجهة إرادة اإلنسان، أي حاور من 

كانت احلجة له على ن وجهة نظره أمشل فإيث وح. مقام اجلمع بني اجلهتني
 .موسى عليهما السالم

ومع أن إرادة اإلنسان ليس هلا وجود خارجي، فإهنا مرجع للسيئات اليت 
فاآلية الكرمية تعطينا امليزان يف . هنا شرط يف خلق اهللا هلاإرتكب، حيث ُت

 ئٍَة فَِمْن َنفِْسَك﴾ِمن َسيِّ وَما أََصاَبَك ﴿َما أََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اِهللا: هذا
ولكن هناك جانب آخر من املسألة وهو املشيئة اإلهلية كما هو  .)٧٩: النساء(

 ).٣٠:اإلنسان(﴾نْ َيَشاَء اُهللاأَ يف اآلية الكرمية ﴿َوَما َتَشاُؤونَ إالَّ
نعم، إن اهللا سبحانه حاكم مطلق احلكم جيري حكمه وإرادته فوق مجيع 

ما هي إالّ كقطرة صغرية، ال  "إرادة اإلنسان" طلقون عليهاإلرادات، وما ت



 ٤٩

تظهر ماهيتها إذا اختلطت ببحر زاخر، فهي ال شيء بذاهتا، إالّ أن اهللا 
 "اإلرادة" ومن هنا كسبت. ءْيَشنشأ الكون على هذا الالّأسبحانه قد 

 .ء أمهية عظيمة بقدر الكونْيالالَش
قام فهذه النظرة هي نظرة َم. موليةر هبذه الشوهلذا ينبغي النظر إىل القَد

فََمْن َشآَء  نَُّه َتذِْكَرةٌ إِ﴿كَالَّ : واآليات الكرمية اآلتية توضح املسألة. عاجلْم
: املدثر(َوَما َيذْكُُرونَ ِاالَّ اَنْ َيَشآَء اهللا ُهَو اََْهلُ التَّقَْوى واَْهلُ الَْمْغِفَرِة﴾ ذَكََرُه 

٥٦- ٥٤ .( 
 ،ناًحَس": أجاب "..ريدنفعل بل ُن إننا ال": الغزايلوعندما قيل لإلمام 
 ."؟فمن الذي أعطى اإلرادة

فون بال شك، ونفعل وكأننا حنن الفاعلون، ولكن حدود هذا إننا مكلَّ
فلقد أعطى لنا شيئاً . التكليف وكُنهه ال يعلمه حق العلم إالّ الذي كلّفنا به

لنا حقاً أهذا الشيء بطانة أم  ميكن أن يكون مصدراً للخري أو الشر، فال علَم
وجه؟ ولكن ُيشاهد أن أفخر األقمشة ُينسج عليها ومن ميلكه يتّوج بتاج 

. عظيمشيء، ومن جهة أخرى شيء  ال - من جهة- فهذا الشيء . امللوك
ها فقد ْيفمن تناول املسألة جبهَت. وهذا ما يقتضيه اجلمع لدى النظر إىل املسألة

فقد أصبحوا  من التفكري مل يتناولوها هبذا النمط مجع مسألة القدر، أما الذين
 .ني أو معتزلةجربيِّ

نعم، إن كتاباً قد سبق، ولكن جبنب هذا الكتاب اجملهول بالنسبة لنا 
إن خالق اخلري . كتاب آخر معلق يف أعناقنا، كيفيته جمهولة أيضاً بالنسبة لنا
د الشر هو مري. والشر هو اهللا، ولكن ال يرضى بالشر، واخلري يرضاه

يريد أن يرتكب اإلنسان الشر، ولكن حينما يريد  بينما سبحانه الاإلنسان، 
 .خيلقه فهو 
 :لنذكر أمثلة أخرى لتوضيح املسألة أكثر )٨

َحَصُب  َوَما َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اِهللا ﴿إنَّكُْم: عندما نـزلت اآلية الكرمية



 ٥٠

اختلط األمر على املشركني وحاروا،  )٩٨: األنبياء(ُدونَ﴾ْنُتْم هلَا َوارَِجَهنََّم أَ
أنتم وما جعلتموه آهلة من أصنام، وما تعبدونه : حيث اآلية ختاطبهم قائلة

 ...وتسندون إليه من مفاخر وبطوالت فتنفخون فيه االنتصارات واإلجنازات
 . ليس إالَّ حطب جهنم ،أي كل ما تعبدون من دون اهللا

فة ة إىل األصنام اليت متأل الكعبة املشرَّه أوالً ومباشرواآلية خطاب موجَّ
فاآلية الكرمية هتدد مدار فخر املشركني . والبالغ عددها ثالمثائة وستني صنماً

ساكتني أمام هذا  ليبقوا كانوا ما هنمأ شك فال. جهنم بنار واعتزازهم
حيلة  ولكن ال. ي الواضحهذا التحّدإزاء ن يقولوا شيئاً أبد  التهديد، وال

مث خطر على باهلم . ذ ما كانوا جيدون يف أنفسهم قدرة على املعارضةإ ،هلم
صاحب القدرة الفائقة يف اإلقناع واملنطق، مع  )١(َبْعريعبد اهللا بن الزِّ

وفعالً !. إن شرفنا وعّزنا بيدك: قائلني التأكيد عليه أن ُيسكت الرسول 
تزعم أن اهللا : له لفقا ،بلعبة منطقية بن الزبعرى بأن يداور الرسول ار فكَّ

َم َحَصُب َجَهنَّ ﴿إنَّكُم َوَما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اِهللا :أنـزل عليك هذه اآلية
ر وعيسى ابن زْيَها َوارُِدونَ﴾ وقد ُعبدت الشمس والقمر واملالئكة وُعلَ ُتْمْنأَ

ِذيَن نَّ الَّ﴿إِ: كل هؤالء يف النار مع آهلتنا؟ فنـزلت اآلية الكرمية. مرمي
 )٢(.)١٠١: األنبياء(َعُدونَ﴾َها ُمْبْنولَِئَك َعأُى ُحْسَنِمنَّا الْ ْت هلُْمقََسَب

عيدون عن جهنم، وإن ث ثياهبم بغبار الدنيا، َبنعم، إن الذين مل تلوَّ
 .عيدون عن جهنماملالئكة الذين مل يغفلوا عن اهللا طرفة عني َب

انية وأحيا روح اهللا وكلمته، الذي نفخ احلياة يف اإلنس فاملسيح 
عد األزل ذلك النيب العظيم، بعيدان عن جهنم ُب القلوب امليتة، وعزير 

ألن الكتاب  ،بال أمرهمن َوسريْو خاطئاًًفالذين يعتقدون اعتقاداً  .عن األبد

                                                 
تفسري القران (وقد أسلم عبد اهللا بن الزبعري بعد ذلك، وكان من الشعراء املشهورين، وأنشد شعراً معتذراً عن فعلته  )١(

 )املترجم). (٥/٣٧٦بن كثري، العظيم ال
 .٣٧٥- ٥/٣٧٤تفسري القران العظيم البن كثري،  )٢(



 ٥١

هو  "السبق باحلسىن"وأن هذا التعبري القرآين . سبق لألنبياء واملالئكة باحلسىن
 .اجلهة املتعلقة مبوضوعنا

غمي على عبد أُ :قال  إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن )٩
، صدقتم" :قال .قالوا نعم "؟علّي غشيأُ"" :الرمحن بن عوف مث أفاق فقال

ك فقال ملَ .كان هذه فقاال أال تنطلق فنحاكمك إىل العزيز األمنيإنه أتاين ملَ
نيه ما َبع اهللا بن وسيمّت مهاهتمأ بطون يف وهم السعادة له كتبت ممن فإن هذا
 )١(."قال فعاش شهرا .شاء اهللا

يوضح  -الذي سنحاول إيضاحه مفصالً-واحلديث الشريف اآليت 
فواهللا إن أحدكم أو ..": احلادثة املذكورة آنفاً، أما احلديث الشريف فهو

الرجلَ يعملُ بعمل أهل النار حىت ما يكونُ بيُنه وبينها غُري باعٍ أو ذراعٍ 
يعملُ بعمل أهل اجلنة فيدُخلُها، وإن الرجلَ لَيعملُ فَيْسبُق عليه الكتاُب ف

بعمل أهل اجلنة حىت ما يكونُ بيَنه وبيَنها غُري ذراعٍ أو ذراعني فيسبُق عليه 
 )٢(."إال ذراٌع: قال آدم. الكتاب فيعملُ بعمل أهل النار فيدُخلها

والذي . ن العشرة املبشرين باجلنةومعلوم أن عبد الرمحن بن عوف م
 ."سبق الكتاب"يهمنا يف احلادثة هو 

 :يروي لنا عامر بن سعد بن أيب وقاص هذه احلادثة عن أبيه )١٠
، ميشي إذ مّر برجل وهو يشتم علياً وطلحة والزبري  بينما سعد "
ّن إّنك تشتم أقواماً قد سبق هلم من اهللا ما سبق، واهللا لتكُفَ: له سعد فقال

فقال  "!خيّوفين كأنه نيب": عن شتمهم أو ألدُعَونَّ اهللا عز وجل عليك، قال
فاجعله اليوم  ،اللّهم إن كان يشتم أقواماً قد سبق هلم منك ما سبق: سعد
فأفرج الناس هلا فتخبطته، فرأيت  )األنثى من اجلمل( فجاءت ُبختّية "!أنكاالً

                                                 
 . ١١/١١٢اجلامع ملعمر بن راشد،  )١(
 .١؛ مسلم، القدر ١البخاري، القدر  )٢(



 ٥٢

  )١(."!ك يا أبا إسحاقتجاب اهللا لـاس: الناس يتبعون سعداً يقولون
فسيدنا علي : نعم إن أولئك الصحابة الكرام قد سبقت هلم من اهللا احلسىن

 ار، وسيد الرجال، وصهر النيب در الكّرهو احلْي ،الرسول  وقد أثىن 
 .عليه ثناًء مجيالً
 ،ُحد ويده مشلولةيف أُ دافع عن الرسول  بن عبيد اهللا  وطلحة

 )٢(."اسعوا لطلحة": حىت حظي بقول رسول اهللا 
إن ": أنه حواريه قائالً وصفه الرسول الكرمي  بن العوام  والزبري

 )٣(."ِلكلّ نّيب حوارّيا وإنّ حواريَّ الزبْيُر بن العوام
م البذيء الذي مسعه حول الذي مل يتحمل الكال  وسعد بن أيب وقاص

 وقد دافع عنه يف أُُحد وقال ، بن خال الرسول الكرمي اأولئك األبرار هو 
وهلذا كان  )٥(."اللّهم استجب لسعد إذا دعاك"و  )٤("ارم فداك أيب وأمي": حبقه

فهؤالء مجيعاً قد سبقت هلم من اهللا احلسىن، أي  .ن من دعاء سعدالناس يرهبو
 .أهنم يدخلون اجلنة من باب الرمحة بلطف إهلي دون استئذان

 ْنله أو عليه، ولكن جيب أالّ يفهم ِم فالعبد مهما فعل فالكتاب يسبقه،
 .اإلكراه واجلرب اخلارجي "ق الكتابسْب"

ب مقدرات العبد وما سيفعله وفق وسبق أن قلنا آنفاً إن اهللا سبحانه كت
علمه األزيل، فالذين سبقت هلم منه احلسىن ال خيتلف أمرهم عن هذا، حيث 

فقّدر . -حسنات كانت أم سيئات-ن اهللا سبحانه يعلم ما يعملون بإرادهتم إ
فال جرم أنه عالّم الغيوب، العامل . سبحانه مثل هذه العاقبة، احلسىن هلم

                                                 
 .٢/٤٦٩؛ حياة الصحابة للكاندهلوي، ٩/١٥٤؛ جممع الزوائد للهيثمي، ١/١٤٠املعجم الكبري للطرباين  )١(
 .٤/٣٣،٣٤هاية البن كثري البداية والن )٢(
 .٤٨؛ مسلم، فضائل الصحابة ٢٩، املغازي ١٣، فضائل الصحابة ١٣٥، ٤١، ٤٠البخاري، اجلهاد  )٣(
 .٤١،٤٢؛ مسلم، فضائل الصحابة ٨٠البخاري، جهاد  )٤(
 .٢٦الترمذي، املناقب  )٥(



 ٥٣

ويظهر علمه . حميط بكل شيء قبل وجوده وبعده باجلهر واخلفي، بل علمه
القدر، مث يعمل العبد وفق ما جرى عليه الكتاب، ويسجل  هذا يف سجلّ
 .ظهران التطابق التامعمال، مث يتجلى السجالن معاً وُياملالئكة هذه األ

 .آمني.. اللّهم أحلقنا بالذين سبقت هلم منك احلسىن
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 :ن للقضاء والقدر جوانب شىت، ولكن ميكن مجعها يف أربع جماميعإ
 .القضاء والقدر من حيث العلم اإلهلي .١
 .القضاء والقدر من حيث الكتابة اإلهلية لكل شيء .٢
 .القضاء والقدر من حيث املشيئة اإلهلية .٣
 .القضاء والقدر من حيث اخللق .٤

مسائل كثرية متداخلة بعضها يف البعض اآلخر تندرج حتت هذه وهناك 
جزئية نصرف النظر  ولكن لئال نغرق املوضوع يف تفاصيل ،اُألسس األربعة
 ن نفصل هذه األسس األربعة كلٌّأمستقلة، وحناول اآلن  واّدعن درجها كَم

 .على حده وحسب تسلسلها
 
 القضاء والقدر من حيث العلم اإلهلي .١

 :أستهل املوضوع حبديث شريف ذكرناه سابقاً وهو أوّد أن
ما منكم من أحٍد، ما من نفْسٍ منفُوسة إال وقد كَتب اُهللا مكاَنها من "

يعلم مكان اإلنسان من اجلنة والنار قبل أن  مبعىن أن اهللا  )١(."اجلنة والنار
 :ن حيث العلم األزيلفلنفّصل القضاء والقدر م. ُيخلق

 .إن اهللا سبحانه عليم بكل شيء، يقّدر كل شيء ويعينه وفق علمه
وهناك من املسائل ما يتفضل اهللا فيها علينا بالعطاء، ويقضي علينا قضاءه 

ولكن كثرياً منها ما ال هتش . وحكمه وجيعلنا مكلفني بالقرآن الكرمي بالذات
                                                 

 .٧مسلم، القدر  )١(
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ولكن اهللا سبحانه، وهو العليم . هلا نفوُسنا، إذ جتدها غري مرغوبة فيها
وفوائد ومصاحل  اخلبري، ال حيكم حبقنا شيئاً وال يقضي قضاًء إالّ وفيه ِحكٌَم

ففي تقديراته سبحانه وتعييناته قد أخذت هذه املصاحل والفوائد بنظر . لنا
إذ إن علمه . بيد أننا غافلون عنها مجيعاً، حيث جنهل واهللا يعلم. االعتبار

. العلم واحلكمة :ان أحدمها عن اآلخرله، ال ينفكّ ارنة حكمتهبشيء ما ومق
فاِحلكَم واملصاحل تعقب دائماً علَمه سبحانه، إالّ أنه سبحانه ليس مضطراً إىل 
القيام وفق احلكم واملصاحل، ولكن كما أن علمه حميط بكل شيء كذلك 

وال . فهو عليم بكل شيء حكيم يف كل شيء. كل شيء حكمته وسعْت
 .فك أحدمها عن اآلخر ميكن

فاحلكمة دائماً طوع علمه،  .يعبثفاهللا ال ، يف كل شيء له حكمة
إذا باحلكمة تسطع هناك  ،فأينما يتجلى العلم وتزدهر القدرة واإلرادة

كريهة على نفوسنا  -يف أغلب األحيان-إالّ أننا جند التكاليف . وتتلمع
ن هذه التكاليف من حيث ألننا ال نعرف ُحس. جلهلنا هبذه احلكم واملصاحل

إذ لو نظر  .أي أهنا حسنة لغريها كما هو يف املصطلح الفقهي، نتائجها
جيد كثرياً  -أي من حيث النتيجة-اإلنسان إىل املوجودات من هذه اجلهة 

 ،أّما السيئات والشرور فهي مرتبطة بكسبنا اخلاص. جداً من احلكم واملصاحل
 :تام واآلية الكرمية تبني املسألة بوضوح

 كُْمٌر لَنْ َتكَْرُهوا َشْيئاً َوُهَو َخْيأَى َعَسَو ٌه لَكُْمِقَتالُ َوُهَو كُْركُُم الْ﴿كُِتَب َعلَْي
 ).٢١٦: البقرة(ْنُتْم الَ َتْعلَُمونَ﴾أََيْعلَُم َو اُهللاَو لَكُْم نْ ُتِحبُّوا َشْيئاً َوُهَو َشرٌّأََوَعَسى 

حل وفوائد وخريات رغم ان أي أن كثرياً من األمور تنطوي على مصا
فالوضوء يف أثناء الربد، وقطع املسافات لبلوغ اجلماعة  .ظاهرها كريه وقبيح

وأمثاهلا أمور ثقيلة على النفوس .. يف املسجد، وانتظار الصالة بعد الصالة
ولكن حتت هذه الصعوبة والثقل خطوات تلو األخرى . كريهة عليها

وهناك أيضاً أمور تشتهيها .  مرحلة مرحلةللتقرب إىل اجلنة والتنعم برمحة اهللا
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النفوس وترغب هبا وتسوق اإلنسان إىل عامل الشهوات بينما وراءها سقوط 
  .يف هاوية اجلحيم وبعٌد عن رمحة اهللا تعاىل خطوة خطوة

ما : "يف إدراك هذه املسألة حيث قال ولقد أصاب عمر بن اخلطاب 
ألين ال أدري . على ما أكره أبايل على أي حال أصبحت، على ما أحب أو

واألصل يف األمر هو االنقياد ملا يقضيه اهللا  )١(."اخلري فيما أحب أو فيما أكره
نعم إن الواجب علينا هو . فيهاسبحانه والتجنب عن البحث عن احلكم 

السعي للخري ومحل نية اخلري، فال ينبغي أن ننخدع بالظاهر من األمر والنهي 
 .مة ألوامره تعاىلبل علينا الطاعة التا

إذ فيه من املواقف . إن خري مثال يف هذا الصدد هو صلح احلديبية
أي من  ،واألحوال ما ال ترغب فيها النفس، إذا ما نظر إليها من حيث امللك

ولكن إذا ما أخذ األمر من حيث امللكوت واألبعاد  .حيث ظاهر األمر
 .ينكما هو يف التعبري القرآ "فتح قريب"اللدنية، فهو 

اً إن ظاهر األمر يف احلديبية قد ال تتحمله النفوس، لكأن كل ما وحقّ
يعادي اإلسالم قد اجتمع هناك، بينما الصحابة الكرام املستعدون للتضحية 

حيث كانت مشاعرهم متهيجة . بكل غالٍ ونفيس، ليس هلم فيه أصغر حق
 .ألجل الطواف حول الكعبة املعظمة
نذ سنني وعلى مضض هذه الفرصة، واآلن نعم هؤالء الكرام ينتظرون م

نه ثقيل على نفوسهم الرجوع إلذا ف. حيول األعداء بينهم وبني ما يرغبون
على تلك النفوس املتهيأة  نْإذ .من مكان قريب للكعبة، ومل يك هيناً

والسيما بعدما شاهدوا رّد أيب جندل وهو . للطواف أن ترضخ لبنود الصلح
شك  وال. بينما هو يريد االحتماء بالرسول  مكبل بالسالسل إىل الكفار

مبعىن أن مجيع ما يف ظاهر .. اً لنفوس الصحب الكرامأن هذا املنظر مؤمل جّد
ولكن رغم االنفعال الذي بلغ ذروته . احلديبية جيري خالف رغبات املؤمنني

                                                 
 . ١٤٣: كتاب الزهد البن املبارك، ص )١(
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حافظ على سكينته وهو على يقني  ن الرسول الكرمي إيف نفوس املؤمنني ف
وهو معىن االبتسامة احللوة اليت . ة اليت ستؤول إىل خري بال شكمن العاقب

. وحقاً إن إدراك أبعاد املسألة أمر صعب جداً. كانت حتت نظراته الشجية
الذي مل يدرك سر املسألة، أخذ باالستغفار  حىت أن عمر بن اخلطاب 

ولكن . والتصدق طوال حياته ملّا أدرك السر كفارةً ملا بدر منه يف احلديبية
بعد نـزول اآليات الكرمية أخذت العقد تنحل واملشاكل تتوضح وتتبدد 

 .لدى الصحابة الكرام جبميع أبعاد املسألة ظاهراً وباطناً
ن قريشاً أخذت موقع املعاهد مع املسلمني، إنعم، احلديبية فتح، حيث 

ضمنوا العمرة يف السنة  واملسلمون بدورهم. وجودهمبرمسي  وهذا اعتراف
يف القبائل  أحياني، مما ملكّيباحصراً  دمة، وهذا يعين أن الكعبة ليستالقا

ويف صلح احلديبية فرصة عظيمة جداً للمسلمني . األخرى روح الشجاعة
وفعالً  ،ب الطرفان طوال عشر سنواتحيث قُرر أالّ حيارِ ،لنشر دعوهتم

ليغ طوال دخلت القبائل، قبيلة إثر أخرى يف اإلسالم بعد أداء اإلرشاد والتب
 )١(.فاحلديبية حقاً فتح مبني. هذه املدة الطويلة

لرؤية اجلانب امللكويت  ف ـيدنا يوسـومثال آخر نسوقه من س
 .للحوادث وبيان وجهها احلسن

، الً يف اجلّببد أن ُيرمى أّو إنه ألجل أن يكون عزيز مصر، كان ال
يدنا ـكل هذا سوقد جترع آالم . ..جنـويباع بيع العبيد، مث ُيزّج يف الس

راء فَو. كرمي واجتاز االمتحانات الصعبة بنجاح باهر يليق بنّيب يوسف 
احلوادث اليت ظاهرها الصعوبة والثقل والكراهة مرتبة يرتقي إليها ليحكم 

 .ر األمة، وقد بلغ سيدنا يوسف هذه املرتبة فعالًويؤدي دوره يف قَد
ج يف مثل هذه الظروف إىل املعرا ولقد ارتقى سيدنا الرسول الكرمي 

الصعبة واآلالم حتيط به واملضايقات تشدد عليه اخلناق، وكانت األحداث 
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له،  إذ املسلمون حتت احلصار، وقد تويف إثنان ممن كانوا السند. كلها ضده
حبياهتما اجلسمانية،  فلم تعد خدجية الكربى وال أبو طالب جنب الرسول 

 )١(.فضالً عما القاه يف الطائف من الرد
ففي هذه األثناء بالذات جاءت الدعوة الكرمية من اهللا سبحانه لريفعه إىل 

بني اإلمكان (ماء، فارتقى باملعراج حىت بلغ قاب قوسني أو أدىن ـالس
إالّ االكتفاء مبشاهدته  نعم لقد بلغ موضعاً مل يقدر جربيل ). والوجوب

 )٢(.ةفحسب، حيث ال ميكنه أن يتقدم ولو مبقدار أمنل
فقد بدأت معاناته منذ الوالدة حيث وضع يف  ا سيدنا موسى أم

لقي به يف النهر، مث أدخله اهللا إىل قصر فرعون، عدوه وعدو اهللا أُالتابوت و
األكرب، مث عاش عيش الغرباء البعيد عن األهل بعد أن لطم قبطياً فقضى 

له من  بد التربية بين إسرائيل ورفعهم إىل املستوى املنشود نعم إن  )٣(.عليه
فعلى الرغم من أن سلسلة هذه . اجتياز هذه الصفحات من احلياة التحضريية

احلوادث اليت ترد بانتظام كريهة ظاهراً، فاهللا سبحانه خيلق اخلري املطلق من 
 .هذه البدايات املليئة باألحداث الصعبة الكريهة

 له الصليب عّدأُفع إىل السماء؟ وقد كيف ُر وكذا سيدنا املسيح 
إالّ أن . ليصلب بعد أن عاىن ما عاىن من مضايقات وترصدات متعاقبة رهيبة

فكما  )٤(.ىل السماءإاهللا سبحانه يف تلك األثناء بالذات يرفعه بيده الرحيمة 
 . عاد إىل السماء مبعجزة أيضاً ،كانت والدته معجزة

ة وسيخلق اهللا سبحانه خريات كثري. واألمر نفسه واقع يف األمة احملمدية
ينعم عليها بالفرج والنصر بعد اجتيازها ـابقة، وسـمما تعانيه كاألمم الس

                                                 
 .١٦٦-٣/١٥١ ،بن كثريالالبداية والنهاية  )١(
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 .ماام اليت يبدو ظاهرها كريهاً مؤِلـذه احلوادث اجلسـه
فكل حادثة ببدايتها وهنايتها تنطوي يف العلم اإلهلي على أسرار كثرية 

 الذي هو األول واآلخر والظاهر والباطن عليم جبهة امللك فاهللا . كهذه
 هوالقدر هو عنوان ذو أسرار لعلمه هذا، وبكيفيته هذ. كل شيءبوامللكوت 

 .سم آخر حلقيقة اللوح احملفوظافالقدر 
 
 القضاء والقدر من حيث الكتابة .٢

إن تقدير اهللا سبحانه ملا سيحدث يف املستقبل وتعيينه له مسبقاً وظهوره يف 
شياء مكتوبة ي، وكون األحينه كتابةٌ ختص القضاء والقدر من حيث العلم اإلهل

 .هلا عالقة مبحاسبة اإلنسان على أعمالهو ،ثناء وقوعها كتابةٌ أيضاًأيف 
نعم، إن كل ما حيدث وجيري وكل ما يف حياتنا من أحداث إمنا ُيسجل 

وحنن نطلق على . وُيكتب آناً بآن وكأنه معلّق على شريط الزمان ليالً وهناراً
 . "التقدير اليومي"هذا 

هناك ) ١٢- ١١ :االنفطار(لَُمونَ َما َتفَْعلُونَ﴾كتابة ﴿ِكَراماً كاِتبَِني َيْع إن مع
والكتابة . "كتاب مبني"، يف "إمام مبني"كتابة استنساخ لوحات قدرية أيضاً من 

ي ُعُنِقِه َوُنْخرُِج لَُه َزْمَناُه طَاِئَرُه ِفلْأَ اٍنَسْن﴿َوكُلَّ إِ: األوىل توضحها اآلية اجلليلة
مبعىن أن هناك كتابة علمية ليست . )١٣: اإلسراء(ِقَياَمِة ِكَتاباً َيلْقَاُه َمْنُشوراً﴾َم الَْيْو

وكتاب آخر يكتبه  ،"اللوح احملفوظ" اسم طلق عليهاهلا وجود خارجي واليت ُن
ويف . ل فيه كل ما يعمله اإلنسانله وجود خارجي ُيسجَّ املالئكة الكرام والذي

أي . طابقان متاماً حرفاً حبرف دون فرق مهما كان ضئيالًن الكتابني مإاحلقيقة 
قاً، إالّ أن إرادتنا هي السبب يف إلباس له مسَب أن اإلنسان ال يعمل إالّ ما قُّدر

ن الكتابة الثانية إله إالّ وجود علمي وجوداً خارجياً، حيث  الكتاب الذي ليس
 .أُخذت فيها إرادتنا بنظر االعتبار
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. الكربى سُيحكم على اإلنسان وفق مقابلة الكتابني معاً ويف أثناء احملكمة
 ك الكرمي يامن الكتابني هو عني اآلخر، حيث سيقول امللَ وسيظهر أن كالًّ
لقد : ويقول آخر ظهر الرب اجلليل كتاباًسُيوكذا وكذا،  ريب قد كتبُت

 دهك واآلخر بين بيد امللَأي أن أحد الكتابْي. "هذا لعلمي مبا سيفعله كتبُت
 فما يسجله هؤالء الكرام الكاتبون الذين هم رفيعو الشأن . جل وعال

هون عن التوافه، والذي ال يرقى الشك والشبهة إىل كتابتهم قط، هو املنـزَّ
 .جهة أخرى من القضاء والقدر

. "وجوداً علمياً"يضع خطة كل شيء وبرناجمه، ومينحه  نعم، إن اهللا 
لذا . بتعليق قدرته وإرادته عليه "جوداً خارجياًو"مث مينح هذا الوجود العلمي 

مث يعمل اإلنسان أعماله . يكتب كل شيء أوالً على وفق الوجود العلمي
 .موافقةً متاماً ملا جرى عليه ذلك الكتاب، وهذا ما يكتبه املالئكة الكرام

َنا ِفي ﴿َولَقَْد كََتْب: لنحاول أن نوضح هذه املسألة يف ضوء اآلية الكرمية
) ١٠٥: األنبياء(ثَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ﴾ألْرَض َيرِنَّ اْأَزَُّبورِ ِمْن َبْعِد الذِّكْرِ ال

النصيحة، أما هنا فيأيت مبعىن التوراة، أو اللوح احملفوظ يف معىن : فالذكر يعين
إن اهللا سبحانه : وعلى هذا املعىن ميكن أن توضح اآلية الكرمية كاآليت. أمشل

 اللوح احملفوظ ما كتب، كتب يف الكتب املرسلة إىل األنبياء بعد ما كتب يف
أن عبادي الصاحلني يرثون األرض، : مستنسخات من اللوح احملفوظ وهي

أما . ون الدائمون يف األرضأي العباد الصاحلون هم الوارثون احلقيقّي
حاكمية اآلخرين لألرض فهي عابرة خاطفة؛ إذ احلاكمية الدائمة على 

تجدد املستمر إمنا هي حاكمية العباد الصاحلني وما يتشكل منهم األرض بال
ولقد تقرر هذا قانوناً يف اللوح احملفوظ، . من أمم صاحلة وجمتمعات صاحلة

ف الذي أُرسل إىل ، إن الزبور غري احملّرأجل. ّجل يف الزبور نقالً منهوُس
 .فيه هذا القانون سيدنا داود 

يف الشرق والغرب، ويظهر  -رضى به اهللامما ال ي- نعم، رمبا تظهر نظم 
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فهذا ال . نة وملدة عابرةولكن لفترة معّي ،فراعنة ومتمردون يف كل مكان
خيالف القانون املكتوب يف اللوح احملفوظ ويف الزبور والذي أخرب عنه القرآن 

ألن املرياث املذكور هو املرياث الدائم واحلاكمية املستمرة ملدة . الكرمي
تة، فهو مبين على ظهور حاكميات غري الصاحلني بصورة مؤقّأما . طويلة

. حكمة إهلية وهي إيقاظ املسلمني وتذكريهم ليبادروا إىل االتفاق فيما بينهم
 . يقدر على تبديله أحٌد قط وهذا قانون إهلي ال

فذوو األخالق الفاضلة يف عصرهم أو من هلم نصيب وافر منها هم 
باملالحظة أن املقصود باألخالق الفاضلة  وجدير. يف األرض ونكمحيالذين 

تصاف بأخالق النيب بل هو اال ،ال يعين التردد إىل املسجد أو ما شابه ذلك
 وهبذه األخالق يدرك اإلنسان معىن األشياء  .يف كافة مرافق احلياة

ا أيضاً احملافظة على التوازن التام هبو .واحلوادث وعالقة اإلنسان بالكائنات
قدر يمن  إن ومبعىن أوسع.. األنفس والتفكر يف سعة اآلفاق بني سرب غور

 .قق الصالح مبعناه احلقيقيحيعلى إدراك اخللود فهو الذي 
ميكن أن حيقق هذا املعىن الواسع للحاكمية، الذين يثريون اإلرهاب  وال

-ويستغفلون الناس  ،ويرتكبون اجلرائم تلَو اجلرائم ،والفوضى يف أحناء العامل
مبشاكل سياسية، وخيتلقون شعارات سياسية جلذب  -الشبابوالسيما 

هؤالء ال . ..الرأي العام، ويعتدون بعقوهلم تاركني الشورى فيما بينهم
وسيفيقون من  - مبعناها احلقيقي-ميكنهم قطعاً أن يؤسسوا هذه احلاكمية 

مون، حيث غفلتهم يوماً من األيام عند شروق مشس اإلسالم، وعندها ينَد
 .بطهم يف ظلمات دامسة، فيعترفون خبطئهميدركون خت

نعم، إن اإلنسان الذي خلق مكرماً سيجد الطريق السوي يوماً ما، إذ 
ومن املعلوم أن القانون ال  .-والعياذ باهللا-خبالفه يكون هذا القانون خطأ 

له قانون آخر  إالّ أنه سبحانه .)٣٠: الروم(﴾َتْبِديلَ ِلَخلْقِ اِهللا ﴿الَ: إذ ،يتبدل
فاهللا  .)١١: الرعد(أَْنفُِسهِْم﴾ُروا َما بَِما بِقَْومٍ َحتَّى ُيَغيِّ ُرال ُيَغيِّ نَّ اَهللاإِوهو ﴿
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رت األمة ما يذلّ أمة عزيزة كانت تاجاً على الرؤوس إالّ إذا غّي سبحانه ال
لذا . فهذا القانون سار يف املعىن اإلجيايب والسليب على السواء. يف داخلها

فمن كان يريد  .لى النفس، والتعمق فيها، والسعي إلدراكهاينبغي احلفاظ ع
إحراز لقب الفاتح فليفتح قلعة النفس أوالً، ومن استعصى عليه فتح الداخل 

 .ال ميكن أن يفتح شيئاً يف اخلارج
﴿إِنَّ اَهللا َمَع : والذين أدركوا مضمون التقوى واإلحسان يف اآلية الكرمية

 .أصبحوا يف معية اهللا سبحانه )١٢٨: النحل(يَن ُهْم ُمْحِسُنونَ﴾الَِّذيَن اتَّقَْوا َوالَِّذ
اإلحسان هو نور . ترى ماذا يعين اإلحسان؟ اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه

كة النفوذ هو إحراز ملَ. ..هو سعة األحاسيس ...هو عمق املشاعر ...الباطن
بالفتح اخلارجي  هو الشروع. ..إىل الباطن دون الوقوع يف قبضة أنانية النفس

وبتعبري آخر هو . ..واحلفاظ على الفتح يف كل مرحلة من مراحله ،من الداخل
 .بلوغ الصالح الكامل

أن هذا القانون وأمثاله مكتوب يف  ذكرنا هذا الكالم استطراداً لنبنيلقد 
من دون ختطي حدود -وألمهية هذه املسألة . يتبّدل قط ولناللوح احملفوظ 
 :نذكر اآلية الكرمية اآلتية -عالقتها بالقدر
ضِ ْرَألي اْكُم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلفَنَُّهم ِفُنوا ِمْنالَِّذيَن آَم ﴿َوَعَد اُهللا

 الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم يَنُهُمِد لَُهْم نََّولَُيَمكَِّن ْمهِِلقَْب َف الَِّذيَن ِمْنَتْخلَكَما اْس
كَفََر َبْعَد  ئاً َوَمْني َشْيُيْشرِكُونَ بِ ُبُدوَننِي الناً َيْعْمِفهِم أَِد َخْوْعْن َبِم لَنَُّهْمدَِّبُيَولَ
 ).٥٥: النور(فَاِسقُونَ﴾أُولَِئَك ُهُم الَْك فَِلذَ

د الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، وإن هذا وعد اهللا، إن اهللا ُسْبَحانه يِع
القادر على أن  خلف وعده، وهوألنه حمال أن ُي. ووعده صادق بال ريب

من  وعده ما سيحقق أنه وال شك. فهو احلاكم على كل شيء ،يفي به
. وعملوا الصاحلات يف األرض اإلستخالف، وسيستخلف الذين آمنوا

وتنتظم احلياة االقتصادية  ،وعندها ستكون دفة احلياة االجتماعية بأيديكم
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نعم . جديد وستدخل التربية الفردية واُألسرية يف نظام ،بتنظيمكم أنتم
فاألمر ينتهي بكم وإليكم، فالذين يقتسمون العامل . وحينها ستديرون العامل

يتخذون قراراً إالّ وينظرون إىل لن  اليوم فيما بينهم حول املوائد املستديرة
وستتخذ جغرافية اجملتمع أشكاهلا حسب . مالمح وجوهكم ونظراتكم

نظراتكم وإمياءاتكم،  من يحاولون أن يستشفوا املعاينـأوامركم، بل س
أصحاب األمر يف نصب أحدهم أو  -كما كنتم يف التاريخ-وستكونون 

فما . هلم وسيجد امللوك أمانيهم على أبوابكم، ويتلقون كالمكم أوامَر. عزله
فأنتم هم من . تقولونه أنتم سيتحقق حتماً، وما ترفضونه ُيرفع ويزال حاالً

  ...لك اليوماستخلفهم املوىل الكرمي من سلطان يف ذ
ألن الذين فازوا بالصالح يف . ..وهذا ليس كالماً غري واقعي وخياالً وأماين

فأنتم مىت . هلي نافذ يف كل زمان ومكانإوهو قانون  ،املاضي بلغوا هذه الذروة
 .ما حققتم الصالح يف أنفسكم ستتحقق النتائج وتكون مقّدرة حتماً

  :مبعىن أن هناك كتابتني
فكل شيء موجود يف اللوح . املكتوبة يف اللوح احملفوظ الكتابة: األوىل

  . احملفوظ بوجوده العلمي
كتابة احلوادث اليت ترد إىل الوجود تترى ومتعاقبة أي توجد من : والثانية

فهي اليت تقوم عليها  ،أما األعمال اإلرادية اليت فيها. حيث الوجود اخلارجي
ن اآلية الكرمية تذكر الكتابتني إ حيث. احملاسبة حيث تعود إىل اإلرادة نفسها

ْيٍء َوكُلَّ َش ﴿إّنا َنْحُن ُنْحيِي الَْمْوَتى وَنكُْتُب َما قَدَُّموا وآثَاَرُهْم: معاً
فجميع ما قام به اإلنسان من أعمال وما  .)١٢: يس(نيٍ﴾َمامٍ ُمبَِصْيَناُه ِفي إِأَْح

الكتابة  خلّفه من صدقات جارية مكتوبة كلها دون استثناء، فهذه هي
الثانية، علماً أن كل شيء قد كتب بوجوده العلمي مسبقاً كما هو واضح 

فكل شيء  .نيٍ﴾َمامٍ ُمبِي إَِناُه ِفْحَصْيء أَْيَش ﴿َوكُلَّ: يف اآلية الكرمية نفسها
: مكتوب يف اللوح احملفوظ دون إمهال شيء قط، كما تبينه اآلية الكرمية



 ٦٧

َنا َما فَرَّطْ كُْمثَالُْمأَُمٌم أَ الَِّه إُِري بَِجَناَحْيَيِط رٍَوالَ طَاِئ ألْرضِ﴿َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْ
 ).٣٨: األنعام(ُيْحَشُرونَ﴾ ى َربِّهِْملَمَّ إِثُ ٍءْيَش َتابِ ِمْنِكي الِْف

اللوح "ـالوارد يف اآلية الكرمية ب "الكتاب"وقد فّسر معظم املفسرين 
وقد ورد حديث شريف حول . "آنالقر"ـرغم أن بعضهم فّسره ب "احملفوظ

كان اهللا ومل «: الكتابة الثانية لألفعال اإلرادية وأهنا تعقب الكتابة األوىل وهو
فكل  )١(»يكن شيء غُريه، وكان عرشه على املاء، وكَتَب يف الذِّكْرِ كلَّ شيء

 .تشكل الوجه الثاين للقدركتب حسب تسلسل حدوثه، وهذه الكتابة شيء ُي
 
 القضاء والقدر من حيث املشيئة اإلهلية .٣

  :ميكن أن يكون كاآليت القضاء والقدر من حيث املشيئة اإلهلية
 املشيئة اإلهلية يف اآليات الكرمية: أوالً

إن كلمة شاء، يشاء، مشيئة، تعين اإلرادة وهي من الكلمات الواردة يف 
 .ة املشيئة اإلهلية بالقدر تضفي على القدر بعداً آخروعالق. القرآن الكرمي بكثرة

إن املشيئة اإلهلية هي األصل يف وقوع احلوادث وظهور األشياء، فالقرآن 
 :الكرمي يذكّرنا هبذه احلقيقة يف كثري من آياته الكرمية، سنذكر قسماً منها

 اذْكُْرَو نْ َيَشاَء اُهللاأَ الَّإِ لٌ ذَِلَك غَداً ي فَاِعنِّإِ ٍءقُولَنَّ ِلَشْي﴿َوال َت .آ
: الكهف(ا َرَشداً﴾قَْرَب ِمْن َهذَي َألِدَينِ َربَِّيْه نْى أََعَس ا َنِسيَت َوقُلْذََربََّك إِ

مبعىن عندما تعزم على شيء لتفعله، عليك أن تتخذ املشيئة اإلهلية  )٢٤- ٢٣
شيء بم ويف احلقيقة إنك ال ميكن أن تقو. له وتربطه بإرادته سبحانه أساساً

أالّ يغيب هذا عن باله عندما ينوي وعلى اإلنسان . ما مل يشأ هو سبحانه
 .الشروع بأي عمل من أعماله

                                                 
 .٣ )٥(تفسري سورة املائدة  ،الترمذي ؛١ البخاري، بدء اخللق )١(
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 :احلادثة اآلتية وملناسبة هذه اآلية الكرمية يعلّمنا الرسول الكرمي 
 الليلةَ قال سليمان بن داود عليهما السالم، ألطوفّن": قال عن أيب هريرة 

قل إن شاء : امللك هفقال ل .الما يقاتل يف سبيل اهللامرأة غُ كلُّ، تلد مبائة امرأٍة
قال . إنساٍن نصَف فأطاف هبن، ومل تلد منهن إال امرأةٌ .ل ونسييقُ اهللا، فلْم

 )١(."حاجتهى ِلَج، وكان أْرثْحَنمل َي لو قال إن شاء اُهللا: النيب 
نسان أن يعتقد جازماً أنه ليس مبقدور أحد فعل شيء ما نعم، إن على اإل
لألشياء والقادر على  ّيفاإلنسان اخلبري بالبعد اللدّن. مل يشأه سبحانه

اإلنصات إىل عامله الداخلي، يعتقد هبذه احلقيقة، وعليه أن يعتقد هبا، مبا ال 
 .ميكن أن يرد خالفها إىل خلده ولو مبقدار ذرة

ندرك ونرى بيقني أننا ال  ،نا هبااألشياء واحلوادث وعالقِت إننا عندما ننظر إىل
بل حيدث بعض األحيان . نستطيع محل قشة صغرية ما مل يشأ اهللا سبحانه ذلك

أننا بعد أن هنيئ املقدمات مجيعها ونفكر باملسألة بأوجهها كافة، وخنطط وفق 
األمر قد انقلب ذلك حىت نعتقد أننا استكملنا الشروط كافة، وإذا بنا نشاهد أن 

مبعىن أن لو كانت االحتماالت حمسوباً . على عقبيه باحتمال ال خيطر على بال
سبحانه حتقق  حساهبا مجيعاً ولكن املشيئة اإلهلية مل تتعلق هبا، أي إن مل يشأ

ذلك الشيء بالشكل الذي نريده، ال يتحقق قطعاً حىت لو استكملت الشروط 
﴿َوَما : فاآلية الكرمية تعلّمنا ذلك. ج الرياحوهكذا تذهب خططنا أدرا. الظاهرة

أي إن إرادته سبحانه نافذة حىت لو  .)٣٠: اإلنسان(﴾نْ َيَشاَء اُهللاأَ الََّتَشاُؤونَ إِ
بذلتم كل البذل وأردمت بكل إرادتكم، فكلّ ذلك ال يعين شيئاً إن مل يرده هو 

ولكن . بذلك الشيء سبحانه، فاجلهود تذهب هباء، إن مل تتعلق اإلرادة اإلهلية
وإرادة  - هكذا جتري العادة اإلهلية- كثرياً ما يلطف بنا سبحانه فيقبل األسباب 

وهكذا املشيئة اإلهلية تتعلق بكل شيء وبكل أجزاء . اإلنسان مبثابة دعاء
 . احلوادث، فهي مندجمة معها اندماجاً كلياً
                                                 

 .٢٢٩ ،٢٧٥ ،٢/٥٠٦ ألمحد بن حنبل، املسند ؛٢٣ اجلهاد ،١١٩البخاري، النكاح  )١(
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صفحة من  فاملشيئة اإلهلية تظهر نفسها يف مجيع جهات احلياة ويف كل
  :صفحات حياة اإلنسان كما تعّبر عنها اآلية الكرمية اآلتية

﴿ِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم َعلَى َبْعضٍ ِمْنُهْم َمْن كَلََّم اُهللا َوَرفََع  .ب
َولَْو  سَِبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم الَْبيَِّناِت َوأَيَّْدَناُه بُِروحِ الْقُُد

َشاَء اُهللا َما اقَْتَتلَ الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم الَْبيَِّناُت َولَِكنِ اْخَتلَفُوا 
َما  فَِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن كَفََر َولَْو َشاَء اُهللا َما اقَْتَتلُوا َولَِكنَّ اَهللا َيفَْعلُ

 ).٢٥٣: البقرة(﴾ُيرِيُد
فمثالً . فلوال مشيئة اهللا إذن ملا قدرمت على القيام بعمل شيء مهما كان

ن أعمالكم اإلجيابية أو إولكن ألنكم تتقاتلون ف. لو شاء اهللا ما تقاتلتم
فما . مرتبطة مبشيئته سبحانه كلياً -سواًء أكانت لكم أو عليكم-السلبية 

يستشري أحداً يف ما وال  ،شاء اهللا كان وال ُيسأل سبحانه عّما فعل ويفعل
ما شاء اهللا كان وما مل ": فاحلديث الشريف اآليت قاعدة مقررة. فعل ويفعل
أي ما شاء ( مل يشأ وجود، وماظى بالفما شاء اهللا كان وحي )١(."يشأ مل يكن
 . ال يكون )أالّ يكون

وهلذا فما شاء اهللا . حانه بالعدمتعلق مشيئته سب: وهنا أمر ملفت للنظر وهو
. نعم إن املشيئة اإلهلية تتعلق بالوجود والعدم. كان، وما يشأ أالَّ يكون ال يكون
إن املشيئة اإلهلية إذا تعلقت بشيء يكون وإن : وإالّ ليس األمر كما يقوله البعض

فليس هناك عدم تعلق املشيئة . يف الفهم مل تتعلق ال يكون، فهذا األمر خطأ
 .ألن العدم كالوجود ويف قبضة مشيئته سبحانه. اإلهلية بشيء إطالقاً

فلو استوعب املعتزلة واجلربية فحوى احلديث املذكور وما فيه من معاٍن 
 ن الرسول الكرمي إحيث . دقيقة ملا وقعوا يف الورطات اليت وقعوا فيها

 ."الكينونة"يوضح األمرين معاً بـ

                                                 
 .١٠٦أبو داود، األدب  )١(
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فالذين ينظرون إىل .  مسألة اإلميان واهلدايةواملشيئة أيضاً هي الفاصلة يف
إن اإلميان نور يقذفه اهللا تعاىل يف قلب : هذه املسألة من هذه الزاوية يقولون

مبعىن أنت تسعى وتبذل . من يشاء من عباده، بعد صرف اجلزء االختياري
نعم، إن ذلك النور ال ميكنك أن تشعله يف نفسك . اجلهد واهللا سبحانه خيلقه

ىل األبد، فذلك النور ليس إالّ اهللا يشعله إذا شاء إتستطيع أن تدميه وال 
 :والدليل على ذلك. ويضيئه يف قلبك إذا أراد

َولَْو َشاَء َربَُّك لَآَمَن َمْن ِفي اَألْرضِ كُلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَْنَت ُتكْرُِه ﴿ .ج
ء الذي رباك وأبلغك أي لو شا .)٩٩: يونس(﴾النَّاَس َحتَّى َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني

وهناك آية أخرى . الكمال وهو احلاكم على كل شيء، هلدى الناس كلهم
 :يف هذا الباب

َوإِنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيَك إِْعَراُضُهْم فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ َتْبَتِغَي َنفَقًا ِفي ﴿ .د
َشاَء اُهللا لََجَمَعُهْم َعلَى الُْهَدى  اَألْرضِ أَْو ُسلًَّما ِفي السََّماِء فََتأِْتَيُهْم بِآَيٍة َولَْو

لشخص  إن هذا التنبيه اإلهلّي .)٣٥: األنعام(﴾َوفَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهِليَن
نعم لو . إمنا هو تنبيه جتاه مجيع االحنرافات اليت يف مسألة القدر الرسول 

فكان الناس كلهم ذوي . شاء ربك هلداهم مجيعاً، ولسجد الناس كلهم
جدان منور وحيظون بالعبودية اخلالصة هللا ويكونون مكرمني باإلميان و

فلم تتعلق هبذا النمط من اهلداية وهلذا . ولكن مشيئة اهللا غري هذا. واإلسالم
 .مل حيدث هذا

َوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك الِْكَتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكَتابِ ﴿ .ه
ًنا َعلَْيِه فَاْحكُْم َبْيَنُهْم بَِما أَْنَزلَ اُهللا َوالَ َتتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن َوُمَهْيِم

الَْحقِّ ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاَء اُهللا لََجَعلَكُْم أُمَّةً َواِحَدةً 
اْسَتبِقُوا الَْخْيَراِت إِلَى اِهللا َمْرجُِعكُْم َجِميًعا َولَِكْن ِلَيْبلَُوكُْم ِفي َما آَتاكُْم فَ
 ). ٤٨: املائدة(﴾فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ

ولكن املشيئة اإلهلية  ،نعم لو شاء ربنا جلعل الناس كلهم أمة واحدة
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وهلذا ظهرت األمم هكذا متمايزة . أرادت أن تكون أمماً عديدة متميزة
 .عضها عن البعض، لالبتالء واالمتحانب

أما حاكمية الدول ودوامها وتعاقب احلكام يف هذه الدول ما هي إالّ 
 :مبشيئة اهللا، واآلية الكرمية اليت توضح هذه هي

إِنْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه َوِتلَْك اَأليَّاُم ُنَداوِلَُها ﴿ .و
الَ ُيِحبُّ  ذَ ِمْنكُْم ُشَهَداَء َواُهللااسِ َوِلَيْعلََم اُهللا الَِّذيَن آَمُنوا َوَيتَِّخَبْيَن النَّ
فاآلية الكرمية تعّبر عن املشيئة اإلهلية رغم أن  .)١٤٠: آل عمران(﴾الظَّاِلِمَني

ن بوضوح أن ﴾ تبّيَوِتلَْك اَأليَّاُم ُنَداوِلَُهاألن ﴿ .الكلمة ال ترد فيها صراحة
. إهلي ويف قبضته سبحانه ومواقفهم وأطوارهم هي بأمرٍأحوال الناس تبدل 

ولكن يا ترى وحنن نذكر مجيع . فاأليام تتداول وتتعاقب بيده بكل سهولة
ولكن ال . كال: إلرادة اإلنسانية؟ اجلوابيعين هذا نفٌي لهذه األمور فهل 

تعلقة باملشيئة يات املألننا نبحث هنا يف اآل. نتطرق حالياًَ إىل ذلك املوضوع
 :وهناك آية أخرى. ..اإلهلية
إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم أَيَُّها النَّاُس َوَيأِْت بِآَخرِيَن َوكَانَ اُهللا َعلَى ذَِلَك ﴿ .ز
بآخرين بدالً  لقادر على أن ُيذهبكم ويأيت نعم، إن اهللا  .)١٣٣: النساء(﴾قَِديًرا

 مث العباسيني مث السالجقة مث أتى منكم؛ فكما أذهب الصحابة الكرام مث األمويني
س، تنتظر بالعثمانيني، فأذهبهم أيضاً، فأصبحت األمانة الكربى، املرياث املقّد

ترى َمْن من هؤالء هلم اليد الطوىل يف هذا األمر؟ وكم هي  ،املؤمتنني اجلدد
أن حيول دون  حاول منهم َمن حصة العقل والدهاء يف هذا امليدان؟ وكم

عدام؟ فالقانون اإلهلي الذي اليتبدل هو مدى رعايتهم للشروط السقوط واالن
اليت وضعتها املشيئة اإلهلية، إذ رعايتهم هلا على جانب  - األسباب- العادية 

وميكن أن . عظيم من األمهية يف البقاء والوجود وحتّمل أعباء الدين والذود عنه
كن ال نتطرق ول. نورد أمثلة كثرية من التاريخ حول صعود األمم وسقوطها

 .بصددهالئال خنلّ حبدود مسألتنا اليت حنن  هنا إليها
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نعم، إن أعظم قضية على سطح األرض هي احلفاظ على الدين، ألن 
الدين هو الذي بّين غاية احلياة ونتيجتها، وهو أيضاً وضع أفضل األسس 

فاحلفاظ على هذه العالقات هي . وأعدل املوازين يف العالقات بني الناس
بينما دفع الناس . ألفضل وأكمل حياة للناس وليس فقط لوجودهم ضمان

إىل تذويب ماهيتهم احلقيقية والفطرية وإبعادهم عن شخصيتهم الذاتية 
وصهرهم يف أنظمة أجنبية وثقافات غريبة عليهم جيعلهم حمرومني من طاقاهتم 

يع علماً أن منبع مج. الذاتية ويسوقهم إىل االستجداء على أبواب اآلخرين
  . الفضائل واحلسنات هو الدين

نه يستشعر دوماً يف باطنه بالفراغ الذي إفمهما ابتعد اإلنسان عن الدين ف
بنياهنا  انقلبوأّيما أمة ابتعدت عن الدين وأعرضت عنه . يتركه الدين

إن الدولة الكافرة رمبا متلك اقتصاداً . املعنوي واملادي وأصبح عاليه سافله
أن جتد األمم املتدينة اليت أعرضت عن الدين مثل ذلك  قوياً، ولكن ال ميكن

ذلك ألهنم مل يراعوا قسماً من األسباب اليت وضعتها املشيئة اإلهلية . االقتصاد
 :فاآلية اآلتية توضح هذه النقطة. كشرط أول حلياهتم

َيأِْتي اُهللا بِقَْومٍ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف ﴿ .ح
ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزٍَّة َعلَى الْكَاِفرِيَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ 

َواِسٌع  ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواُهللاِهللا َوالَ َيَخافُونَ لَْوَمةَ الَِئمٍ ذَِلَك فَْضلُ اِهللا 
 .)٥٤: املائدة(﴾َعِليٌم

 .تعين الرجوع إىل اخللف، أي الرجوع عن الدين "تّد، يْرتّدْرا"فكلمة 
تداد عن ْراال: فالقرآن خياطب كل مؤمن هبذه الكلمة مبا تتحمله من معاين

رتداد عن رتداد عن التصور واالرتداد عن العمل، حىت االالعقيدة، اال
 .وهكذا هناك معان أخرى كثرية.. .التفكر

ناً يف حياته الدينية وأصبح الذي بلغ مستوى معّي -ةأو اجلماع-فالفرد 
جزءاً ال يتجزأ من الدعوة إىل اهللا، عندما جيد نفسه أمام هذه اآلية الكرمية 
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ألن املراحل  .أي قبل اإلميان، يستشعر بأهنا هتدده بالرجوع إىل احلالة السابقة
- فرد فلو أرخى ال. هي لطف إهلي فحسب -أو اجلماعة- اليت كسبها الفرد 

عنان املثابرة على العمل ومل يتمكن من احملافظة على احليلولة  -أو اجلماعة
دون التقهقر املعنوي، فسوف يسلب اهللا سبحانه منه هذه الدعوة ويسلمها 

 .ىىل شخص آخر أو مجاعة أخرإ
وكذا الدولة إن كاَنت قَد جعلت روح احلياة هو الدين ومتتثل هذا 

والتهديد موّجه إليهم  .املعنية باآلية الكرمية األمر، فاألمة بكاملها تكون
إذ األمة اليت أعّزها اهللا باختاذها الدين حياة هلا، لو سحبت يدها عما . مجيعاً
 .ى رأساً على عقب بال ريب ويعّز اهللا أمة أخرىها اهللا به ستترّدأعّز

ّي قوم كان، ورمبا هم أأي  .مٍ﴾ تنوين التنكريْوقَوُيالحظ يف كلمة ﴿بِ
وال ُيعلم مىت يظهرون . هولون لدى الناس وال خيطرون على بال أحدجم

إذن فسيتسابق كل قوم ليكون  .نةإالّ أن أوصافهم معّي. وبأي ظروف يأتون
ن يّدعي قوم من األقوام أننا أفكما ال ميكن . هو القوم الذي أثىن عليه اهللا

 .وصافاملعنيون باآلية، ال ييأس أي قوم كان عن االتصاف بتلك األ
 :وأوصاف ذلك القوم هي اآلتية

حيث يضع سبحانه يف قلوب الناس . ﴾ اهللاْمُهبُِّح﴿ُي: الصفة األوىل
إذا أحب اهللا العبَد  :قال عن النيب  عن أيب هريرة ". حسن الظن هبم

فينادي جربيلُ يف أهل  نادى جربيلَ إن اهللا حيب فالًنا فأَْحبِْبه، فيحبه جربيل؛
السماء إن اهللا حيب فالنا فأَِحبُّوُه، فيحبه أهل السماء؛ مث ُيوَضع له القبولُ يف 

عيوهنم، ويؤثر فيهم ما تشري إليه  اجلميُع يرقب وعندها )١(."األرضِ
كالمهم، بل كل ما يقترحونه ُيتلقى أمراً، وحاملا يأمرون ينفذ فوراً ويستقر 

 .يف القلوب والوجدان

                                                 
 .١٥٦الرب  ،مسلم؛ ٦ البخاري، بدء اخللق )١(
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﴾ ال جرم أن قياس حمبة اهللا هلم وعالمتها هي ُهوَنبُِّح﴿ُي: الصفة الثانية
فهو حمبوب عند اهللا  حمبته كانت بأي نسبة ،فمن كان حيب اَهللا. حّبهم اهللا

 .هنم عشاق اهللاإأي . النسبة بنفس
﴾ أي يرون املؤمنني مجيعاً أرقى منهم َنينِِمْؤُمى الْلََع ٍةلَِّذ﴿أَ: الصفة الثالثة

وكلما تواضعوا هللا . وال يترددون أن يضعوا رؤوسهم حتت أقدام املؤمنني
 .رفعهم اهللا ،هكذا

حنون نوال ي﴾ فال خيضعون هلم يَنرِاِفكَى الْلََع ٍةزَِّع﴿أَ: الصفة الرابعة
 وبقدر تواضعهم للمؤمنني. أمامهم، بل هم يف جهاد ونضال معهم دائماً

 .أعزاء على الكافرينفهم 
 ،﴾ يف كل زمان ومكاناِهللا يلِبِـي َسِف ونَُداِهَج﴿ُي: الصفة اخلامسة

د، أي إذ اجلملة فعلية تدل على التجّد. وحسب ظروف ذلك الزمان واملكان
 .سةأهنم يتحركون ببصرية وفرا

 ﴾ إذ ال خيافون إالّ اهللا،مٍِئالَ ةََمْولَ ي اِهللاِف ونَافَُخَي ﴿الَ: الصفة السادسة
حيث ال يفكرون إالّ  .فال حيسبون لكالم اآلخرين حساباً، وال يبالون به

 .بأمر اهللا ورضاه
فمن اتصف . وهكذا فهذه الصفات هي اليت تتصف هبا اجلماعة املثالية

 .وهذا قانون إهلي مل يتبدل ولن يتبدل .مانة املقدسةهبا منحه اهللا سبحانه األ
ن اتصف هبا العرب فهم الذين حيملون األمانة، وإن اتصف هبا الترك إف

فأّيَما قوم اتصفوا هبا .. تعطى هلم األمانة وكذا الكرد والبوشناق واأللبان
 .فهم احلقيقون باألمانة

 :وهناك آية أخرى تضم قواعد وأسساً عامة وشاملة
قُلِ اللَُّهمَّ َماِلَك الُْملِْك ُتْؤِتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء َوَتْنزُِع الُْملَْك ِممَّْن ﴿ .ط

َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك الَْخْيُر إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء 
 )٢٦:آل عمران(﴾قَِديٌر
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كوم عليها بالتشتت، وإن مل يربط نعم، إن أيَّ أمة ليس هلا من ميثلها حم
تستوي على  امللوك قلوهبم مبالكهم احلق وهو اهللا سبحانه، فتلك األمة ال

 .ساقها ولن تقف منتصبة على قدميها مدة طويلة
وكأمنا يبدو هنا ذل بعدم إظهار اإلرادة من جهة، وكأن البقاء ليس إالّ 

ستكون عالمة حاكميتنا فاإلرادة اليت تظهر وتربز . باإلرادة من جهة أخرى
. وشارهتا، واحملافظة عليها يكون بااللتجاء إىل اهللا سبحانه يف كل فعل

 "اجلزئية" وهكذا وجدان هذه املوازنة مرتبط باإلدراك التام للقدر واإلرادة
 ."البعد الثالث للقدر"والسيما املشيئة اإلهلية اليت أمسيناها 

أن املشيئة اإلهلية قد : املذكورةلقد شاهدنا وأدركنا يف اآليات الكرمية 
بل . فمشيئته سبحانه قد أحاطت بكل شيء ،أحاطت باحلياة كلها دقّها وجلّها

ا َمالٌ ِلفهو سبحانه ﴿فَعَّ. ي املشيئة يف تلك اجلهةحىت العدم عبارة عن جتلّ
 .ن حيصل شيء دون إرادته جل وعالأفال ميكن  .)١٦: الربوج؛ ١٠٧: هود(ُد﴾ُيريِ

. يف حينه كلٌّ. ن املشيئة اإلهلية قد تتجلى رمحةً وأخرى عذاباًأبعلماً 
 :واآليات الكرمية اآلتية تبني لنا هذا األمر

َربُّكُْم أَْعلَُم بِكُْم إِنْ َيَشأْ َيْرَحْمكُْم أَْو إِنْ َيَشأْ ُيَعذِّْبكُْم َوَما أَْرَسلَْناَك ﴿ .ي
 .)٥٤: اإلسراء(﴾َعلَْيهِْم َوِكيالً

لَقَْنا اِإلْنَسانَ َوَنْعلَُم َما ُتَوْسوُِس بِِه َنفُْسُه َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َولَقَْد َخ﴿
 .)١٦: ق(﴾َحْبلِ الَْورِيِد

ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوإِنْ ُتْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُْم أَْو ﴿
َعلَى كُلِّ  ُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َواُهللاِلَمْن َيَشاُء َو ُتْخفُوُه ُيَحاِسْبكُْم بِِه اُهللا فََيْغِفُر

 .)٢٨٤: البقرة(﴾َشْيٍء قَِديٌر
والقرآن الكرمي يشهد . نعم، إن األنبياء ما فتئوا يترمنون باملشيئة اإلهلية

 :على هذا الترمن
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َولَْو كُْنُت أَْعلَُم قُلْ الَ أَْمِلُك ِلَنفِْسي َنفًْعا َوالَ َضرا إِالَّ َما َشاَء اُهللا ﴿ .ك
الَْغْيَب الَْسَتكْثَْرُت ِمَن الَْخْيرِ َوَما َمسَّنَِي السُّوُء إِنْ أََنا إِالَّ َنِذيٌر َوَبِشٌري ِلقَْومٍ 

 .)١٨٨: األعراف(﴾ُيْؤِمُنونَ
مبعىن أن املشيئة اإلهلية هي األساس يف كل شيء حىت أنين ال أملك نفعاً 

 .، إالّ ما شاء اهللابـم ينفعوينينوال ضراً لنفسي فكيف باآلخر
ا حىت أنه قد استسلم إىل املشيئة اإلهلية استسالما تام والرسول الكرمي 

وال : قالوا. َسدِّدوا وقَاربوا وأبشروا، فإنه ال ُيدخل أَحًدا اجلنةَ عملُه": قال
 )١(."وال أنا، إال أن يتغمَّدين اُهللا مبغفرٍة ورمحة: قال! أنَت يا رسولَ اهللا؟

. أمام املشيئة اإلهلية وهكذا يعلّمنا إياه. فهذا هو ميزان الرسول الكرمي 
 .وكل شخص عليه أن يزن نفسه وعمله هبذا امليزان

هبذا الوضع أمام املشيئة اإلهلية، فكيف  نعم، إن كان الرسول 
 ،يرتفع اإلنسان إىل أعلى عليني باآلخرين؟ هبذا االستسالم وهبذا اإلدراك

لقد عملنا ": وحنن نوصي الذين يرددون دوماً. وجيول رأسه يف آفاق السماء
 ..."ن مل ندخل اجلنة فمن سيدخلها غريناإمن الصاحلات الشيء الكثري ف

وأمثاهلا من العبارات الدالة على الغرور والكرب، نوصيهم أن يتخذوا احلديث 
وهو النيب العظيم أمام املشيئة - لرسول العظيم الشريف املذكور وطور ا

مبعىن أن االستسالم للمشيئة اإلهلية ينجي اإلنسان . مثاالً ومنوذجاً هلم -اإلهلية
فاملؤمن إذن مضطر إىل قبول املشيئة أساساً يف كل . من الكرب والغرور أيضاً

 شيء ء ظاهراً وباطناً، فاليألن املشيئة اإلهلية قد أحاطت بكل ش. عمله
 .خارجها قط

شك أن إدراك املشيئة اإلهلية مبقاييسها املطلوبة حيتاج إىل مستوى معني  ال
ومن الصعوبة مبكان ملن مل يبلغ هذا املستوى أن يفهم املشيئة اإلهلية . من العلم

                                                 
 .٧٦مسلم، صفات املنافقني  )١(
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أليست هذه املسألة هي إحدى املسائل . حق فهمها، بل حىت يكون ذلك حماالً
ك اجملتمعات اليت أُرسل إليها األنبياء مجيعاً، فأعرضوا اليت مل يدركها حق اإلدرا

 عنهم؟
بوجوهها  "املشيئة" والقرآن الكرمي يوضح يف مئات من اآليات الكرمية

ترد يف  "املشيئة" فهذه املسألة. املتنوعة مورداً األمثلة من األنبياء وأقوامهم
 .عتقادية تصورية عملية وغريهااالقرآن الكرمي بأبعاد كثرية 

مثال بّين يف هذه املسألة، إذ يبني القرآن الكرمي الذين  وسيدنا نوح 
 :فتقول اآلية الكرمية. وهّونوا من هتديداته  اعارضوا سيدنا نوًح

نْ كُْنَت ﴿قَالُوا َيا ُنوُح قَْد َجاَدلَْتَنا فَأكْثَْرَت جَِدالََنا فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنا إِ .ل
 :وأجاهبم سيدنا نوح باآليت )٣٢ :هود(َني﴾ِمَن الصَّاِدِق

َوالَ َيْنفَُعكُْم   قَالَ إِنََّما َيأِْتيكُْم بِِه اُهللا إِنْ َشاَء َوَما أَْنُتْم بُِمْعجِزِيَن﴿
ُنْصِحي إِنْ أََرْدُت أَنْ أَْنَصَح لَكُْم إِنْ كَانَ اُهللا ُيرِيُد أَنْ ُيْغوَِيكُْم ُهَو َربُّكُْم َوإِلَْيِه 

 ).٣٣ ،٣٤: هود(﴾ُتْرَجُعونَ
أن اإلرادة اإلهلية : يف جوابه هذا إىل حقيقة وهكذا يشري سيدنا نوح 

إنين لست أنا املنـزل : فكأنه يريد أن يقول لقومه. إلراداتهي فوق مجيع ا
بذلك العذاب عليكم، فلو كنت أستطيع أن أعذّب أحداً ملا كان أحٌد جيرأ على 

بينما أنتم باستخدامكم ما  .ج الرياحاالعتراض علّي ولذهب سر االمتحان أدرا
ولكن لو . وهب لكم ربكم من إرادة جزئية فإما تستسلمون أو تعرضون عنه

أراد اهللا أن يغويكم بسر االمتحان فإن كالمي ال ينفعكم حىت لو كان من 
ألن مشيئته أعلى وأمسى  .- وفعالً كالم األنبياء أغلى من اجلواهر- جواهر مثينة 

وإليه مرجعكم  ،يفعل ما يشاء وكيفما يشاء ،فهو ربكم. كليفتقدير وت من أّي
فأنا وأنتم أمام . إالّ الدعوة واإلرشاد والنصح وليس لدّي. حىت لو مل تشاءوه

فهذه اآلية الكرمية وأمثاهلا تبني أشكاالً متنوعة من مواقف  .املشيئة سواء
 .األنبياء أمام املشيئة اإلهلية
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م قومه املشيئة اإلهلية يف أثناء دعوة قومه أيضاً يعلّ فسيدنا إبراهيم 
 :ىل التوحيدإ

َوَحاجَُّه قَْوُمُه قَالَ أَُتَحاجُّونِّي ِفي اِهللا َوقَْد َهَداِن َوالَ أََخاُف َما ﴿ .م
ُتْشرِكُونَ بِِه إِالَّ أَنْ َيَشاَء َربِّي َشْيئًا َوِسَع َربِّي كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما أَفَالَ 

 .)٨٠: األنعام( ﴾َتَتذَكَُّرونَ
إنين ال أخاف ما تشركون به، إالّ أنين أخاف مما يشاء : دنا إبراهيم يقولفَسّي

 ملا وإالّ فلو انفلقت الكائنات كلها على رأسي. أي أخاف من حكمه علّي. ريب
 .على يقني بأن أحداً ال يضرين بشيء إالّ أن يشاء اهللا ألنين قطخافتين أ

ذي أورده سيدنا إبراهيم عليه السالم فهذا الدرس، درس التوحيد، ال
 .يؤكد على املشيئة اإلهلية بوضوح

هو جواب سيدنا إمساعيل  )١٠٢: الصافات(﴾َما ُتْؤَمُر َبِت افَْعلْ﴿َيا أَ .ن
َسَتجُِدنِي إِنْ َشاَء ﴿: ويعقب ذلك مباشرة.  جتاه ما اقترحه عليه والده

أي أنه يربط . إىل املشيئة اإلهلية مشرياً )١٠٢: الصافات(﴾اُهللا ِمَن الصَّابِرِيَن
  .فال يكون صربه إالّ مبشيئته سبحانه. صربه باملشيئة اإلهلية

راً َوالَ َصابِ ﴿َسَتجُِدنِي إنْ َشاَء اُهللا: إن سيدنا موسى عليه السالم يقول
يف جوابه لسيدنا اخلضر يف أثناء سياحتهما  )٦٩: الكهف(أْعِصي لََك أْمراً﴾

  ).٦٧: الكهف(نََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبراً﴾﴿إِ: وجتاه قوله
فكلهم مجيعاً . وها حنن نشاهد مدى التشابه يف تعابري األنبياء وأقواهلم

ينطلقون من املشاعر واإلدراك نفسه، ويقولون الشيء نفسه، ذلك ألن 
 .استسالمهم للمشيئة واحد

 َني﴾ِآِمنِ نْ َشاَء اُهللاإِ ْدُخلُوا ِمْصَراُ﴿: يقول سيدنا يوسف عليه السالم .س
 .وال ينسى املشيئة اإلهلية ،يقوله ألبويه عند دعوهتما إىل مصر .)٩٩: يوسف(

فإذا نظرنا إىل أي نيب من األنبياء عليهم السالم جند أن املشيئة يف سلسلة 
 .وذلك من تعليم اهللا إياهم ،نةالعقيدة عندهم واضحة بّي
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هي األساس بالنسبة إلرادة اإلنسان، نعم، إن مشيئة اهللا هي كل شيء، و
ها ليس إالّ إشراك بربوبيته تعاىل، إذ يعين ذلك إعطاء قسم من وردُّ

  .اإلجراءات إىل غريه تعاىل
 
 املشيئة اإلهلية يف األحاديث الشريفة: ثانياً
 أخي عائشة ألّمها، أنه عن طفيل بن َسْخَبَرة"محد بن حنبل أيروي  -آ

قالوا  "؟من أنتم" : برهط من اليهود فقال كأنه مرَّ ،رأى فيما يرى النائُم
 !".اهللا أن عزيرا ابُن مونلوال إنكم تزُع إنكم أنتم القوُم"قال  ".حنن اليهوُد"

مث  ".حممٌد وشاء لوال أنكم تقولون ما شاء اُهللا وأنتم القوُم" :فقالت اليهوُد
  : فقال ".ىحنن النصار"قالوا  "؟من أنتم"  : مر برهط من النصارى فقال

وإنكم أنتم " :قالوا !".اهللا ابُن لوال أنكم تقولون املسيُح إنكم أنتم القوُم"
ن فلما أصبح أخرب هبا َم ".ما شاء اهللا وما شاء حممٌد لوال أنكم تقولون القوُم
  : قال انُقال عفَّ ؟هبا أحدا هل أخربَت  : فأخربه فقال مث أيت النيب  ،أخرب
ا رأى رؤَي الًفْيطُ إنّ  : وأثىن عليه مث قال د اَهللاِمهم فَحَبطََخ اْولَّفلما َص .نعم

منكم  ي احلياُءنُِعَنْمكان َي كلمة وإنكم كنتم تقولون فأخرب هبا من أخرب منكم
  )١(."وما شاء حممٌد ال تقولوا ما شاء اُهللا  : قال ،هناكم عنهاأَ أنْ

وال دخل  ،ا احلديث الشريف أن املشيئة اإلهلية هي األساسنفهم من هذ
نية اإلنسان بكون غري اهللا سبحانه نافًعا ألحد فيها غري اهللا سبحانه، بل إن 
 .وضارا جيّر ذلك إىل الكفر واإلشراك

 مثال آخر حول املوضوع نفسه -ب
يبُّ فقال له الن. ما شاء اهللا وشئَت  عن ابن عباس أن رجال قال للنيب"
  ٢(."بل ما شاء اُهللا َوْحَده! واَهللا َعْدالً؟أَجعلَْتنِي( 

                                                 
 .٥/٧٢ ألمحد بن حنبل، املسند )١(
 .١/٢١٤ ألمحد بن حنبل، املسند )٢(
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حيمل توحيداً واضحاً يف التصرف اإلهلي حبيث ال يدع  فالرسول 
إدخال أحد يف  أحداً مهما كانت نيته إالّ وينبهه على خطئه يف عدم

 .التصرف اإلهلي قط
ُيكِثر أن يقول يا ُمقلَِّب القلوب  كان رسول اهللا "قَالَ  َعْن أََنسٍ -ج

يا رسول اهللا آَمنَّا بك ومبا جئَْت به، فَهلْ : فقلُت. ثبِّْت قَلْيب على دينك
نعم إن القلوب بني أُْصُبَعني من أصابع اهللا يقلُِّبها كيف : ختاف علينا؟ قال

 )١(."يشاء
  : من هذا الدعاء يف هذه الرواية جند سبب إكثاره و
يا أمَّ املؤمنني ما كان أكْثُر  :سلَمة َشْهُر بن َحْوَشبٍ قال قلُت ألّم عن"

ب قلّيا ُم"كان أكثُر دعائه  :قالْت ؟إذا كان عندِك دعاء رسول اهللا 
عاءك يا رسولَ اهللا ما أكثَر د :قالْت فقلُت ".القلوب ثّبت قلْيب على دينك

 يا أمَّ سلَمة إنه ليس آدميٌّ إالّ: قَالَ ؟"يا ُمقلّب القلوب ثّبْت قليب على دينك"
  )٢(."زاغن شاء أَوَم فََمْن شاء أقاَم ،ْن أصابع اهللان أُْصُبعْين ِموقلُبه بْي

ما ِمْن : يقول مسعُت رسولَ اهللا  :قال"ويف رواية نواس بن مسعان 
 )٣(."قلْبٍ إالّ بْيَن إصبعْين ِمْن أصابع الّرمحن، إن شاء أقاَمه وإنْ شاَء أَزاغَُه

غْ ُتزِ َنا الَ﴿َربَّ :ويف احلقيقة أن اهللا سبحانه يعلّمنا دعاًء مثل هذا يف قوله تعاىل
 .)٨: آل عمران(﴾اُبَوهََّت الْْنَك أَنََّمةً إَِك َرْحُدْنلَ ْنَنا ِما َوَهْب لََتَنذْ َهَدْيَد إِوَبَنا َبْعقُلُ

ن أننا نعتقد مقدماً إحيث  ،وال شك أن مجيع األدعية تثبت املشيئة اإلهلية
اهللا قادر على استجابة دعواتنا كما أننا نعتقد أنه هو الذي يلهمنا الدعاء إن 

وهبذا يكون كل دعاء مبعىن االعتراف باملشيئة اإلهلية واليت متثل أحد . شاء
  .ولقد وقفنا كثرياً عند هذه املسألة لعالقتها القوية بالتوحيد. قدرأبعاد ال

                                                 
 .٧القدر  ،الترمذي )١(
 .٨٩الترمذي، الدعوات  )٢(
 .١٣ابن ماجة، املقدمة  )٣(
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 مسألة األمر اجلربي واألمر الشرعي: ثالثاً
سنتطرق إىل مسألة أخرى تتعلق باملوضوع نفسه، جاعلني املسألة املعقدة 

واآلية الكرمية اآلتية ميكن أن تكون . سهلة كي يفهمها القاصي والداين
﴿أالَ لَُه الَْخلُْق َواألْمُر َتَباَرَك اهللا َربُّ : نبحثه، وهي مقدمة للموضوع الذي

 .)٥٤: األعراف(الَعالَِمَني﴾
وأمر . له وحده نعم، فكما أن األمر واخللق خيصه تعاىل فاحلكم واخللق

 :اهللا سبحانه على قسمني
 .األمر الكوين، األمر اجلربي أو األمر التقديري: األول
 .و األمر الشرعياألمر الديين أ: الثاين

واألمر اجلربي هو احلاكم يف الكون، فما خيلقه سبحانه خيلقه على األمر 
فالكل مضطرون إىل الطاعة . فال دخل ألحد قط يف هذا األمر. اجلربي

فهو سبحانه مالك امللك، يتصرف يف ملكه . واخلضوع واالنقياد هلذا األمر
ال حول لنا وال قوة كيف يشاء، وتصرفه هذا جيعلنا خاضعني منقادين، 

 .جتاهه
لينا، ولكن إنفاذ هذه إأما األمر الديين أو الشرعي، فهو أيضاً موّجه 

األوامر وعدم إنفاذها منوط باإلرادة اليت أُعطيت هلا صالحية نسبية مع أهنا 
 .ليست هلا وجود ذايت

الواردة يف  "األوامر" وعندما نفهم هذين األمرين نفهم معاين وحمتوى
 .لكرمي واليت يبدو فيها اختالف ظاهريالقرآن ا

 )أي القوانني الكونية( فكيفما تتعلق اإلرادة واملشيئة اإلهلية باآليات التكوينية
أما يف األمر الشرعي، فقد أمر . تظهر األشياء واحلوادث وفقها إىل الوجود

 . ال األمرين هناك مشيئته ورضاهففي ِك. سبحانه مبا يريد عمله ومبا يرضى عنه
واألعمال . فعبادة املالئكة وأعماهلم هي مبشيئة اهللا سبحانه، وكذا األنبياء
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راضٍ عن  فاهللا . الصاحلة اليت يقوم هبا العباد والصاحلون أيضاً مثل ذلك
يرضى عنها رغم أن يف أساسها مشيئته،  ولكن هناك أمور ال. كل ذلك

تية تشري إىل هذا فاآليات الكرمية اآل. كالكفر واآلثام والسيئات بأنواعها
إِنَّ اَهللا الَ ُيِحبُّ ﴿ ،)٧: الزمر(﴾َوالَ َيْرَضى ِلِعَباِدِه الْكُفَْر﴿: النوع من األمر

إِنَّ ﴿ ،)١٤١: األنعام(َني﴾رِِفُمْسُيِحبُّ الْ ُه الَنَّ﴿إِ ،)٧٧: القصص(﴾الُْمفِْسِديَن
 ُيِحبُّ َمْن كَانَ ُمْخَتاالً إِنَّ اَهللا الَ﴿ ،)١٩٠: البقرة(﴾الُْمْعَتِديَن ُيِحبُّ اَهللا الَ
 ).٣٦: النساء(﴾فَُخوًرا

نعم، إن اهللا سبحانه خيلق الفساد، وخلقه هذا إمنا يكون بتعلق مشيئته 
فإذا . واألمر هكذا يف مجيع أنواع السيئات. به، ولكن ال يرضى عن الفساد

ما نظرنا إىل املسألة من هذه الزاوية نفهم بعض اآليات الكرمية بصورة 
 :ق نظرة من هذه الزاوية إىل اآلية الكرمية اآلتيةلْولُن. أوضح
َوإِذَا أََرْدَنا أَنْ ُنْهِلَك قَْرَيةً أََمْرَنا ُمْتَرِفيَها فَفََسقُوا ِفيَها فََحقَّ َعلَْيَها الْقَْولُ ﴿

ضارة نسلط ر بلدة أو َحأي إذا أردنا أن ندّم ).١٦: اإلسراء(﴾فََدمَّْرَناَها َتْدِمًريا
ليهم سفهاءهم وأسافلهم بل أظلمهم يذيقوهنم أشد العذاب بعد أن ع

ولكن هؤالء هم الذين جيعلون . يغتصبوا منهم رزقهم، حىت اللقمة من فمهم
أولئك الظلمة على رؤوسهم أيضاً بعد أن تعّودوا على كل نوع من أنواع 

ساء ويف الظاهر أهنم انتخبوا هؤالء بإرادهتم، وجعلوهم رؤ. املهانة والذل
 ولكن هل يف احلقيقة هكذا؟. عليهم

واملترفون هم السفلة واملنحطون روحاً ومعًىن، ولكنهم تولوا القوم 
وذلك بتوليهم أمر األمة ومتكنهم . ر األمة السفالة وهلم السفاهةفأصبح قَد

فإذا ما بلغ  ،فهؤالء املترفون يستغفلون الناس ويضلوهنم. من زمام احلكم
 .ن تلك األمة أو احلضارة قد آن إذن أوان اهنيارهاإفاألمر إىل هذا احلد 

ألن اهللا سبحانه . فهو ليس أمراً شرعياً. يبدو أن األمر هنا هو أمر تكويين
والدليل . ال يأمر قطعاً املترفني بأمر شرعي ليقترفوا ما يقترفون من املوبقات
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أما التوفيق بني  ).٢٨: األعراف(﴾إِنَّ اَهللا الَ َيأُْمُر بِالْفَْحَشاِءعلى ذلك ﴿
 ةاألمرين يف اآليتني الكرميتني فهو أن األمر يف األوىل أمر تكويين ويف الثاني

إِنَّ اَهللا الَ ُيَغيُِّر َما ﴿: أمر شرعي، كما هو يف األمر الوارد يف اآلية الكرمية
 ).١١: الرعد(﴾بِقَْومٍ َحتَّى ُيَغيُِّروا َما بِأَْنفُِسهِْم
الكيان الباطن وتساقطت جنوم مساء الروح، ودار  فإذا ما دب الفساد يف

نكفأت األنوار اليت كانت اسعد احلياة االجتماعية واحلضارة عكس دورانه، 
 .ىل مواضعها، وتنطفئ وتذهبإ ىتبهر األنظار وترجع القهقر

 .من األمرين إدراكاً جيداً بد من إدراك كلٍّ وهلذا ال
بني هذين األمرين التكويين  ييزتمقدرهتم على ال ولقد ضلت اجلربية لعدم

واملعتزلة بدورهم . حيث خلطوا بينهما فأنكروا اإلرادة اإلنسانية. والشرعي
. فزلّوا عن سواء السبيل. العبد خالق لفعله: اختذوا اإلرادة أساساً هلم وقالوا

أما حنن فنأخذ اجلوانب احلسنة من كال الطرفني، وجنمعهما معاً على صراط 
إن املشيئة اإلهلية هي األساس يف كل من األمرين التكويين  :مستقيم ونقول

ها والشرعي، ولكن يف األمر الشرعي أعطيت إلرادة العبد مرتبة وهي عدُّ
ولكن األشياء . فإن مل تتعلق هبا املشيئة فال يوجد شيء قطعاً. كشرط عادي

 حيث تتعلق املشيئة اإلهلية. اليت هلا وجود خارجي ليست على هذا النمط
وهلذا يعاقب العبد . ال يرضى هبا إالّ أنه . حىت باألمور السيئة والقبيحة
 .على ما ارتكب من سيئات

والقرآن الكرمي يوضح هذا . وترتبط اهلداية والضاللة باملشيئة اإلهلية أيضاً
ْن ُيرِْد ِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلِإلْسالَمِ َوَمفََمْن ُيرِِد اُهللا أَنْ َيْه﴿: يف كثري من آياته

أَنْ ُيِضلَُّه َيْجَعلْ َصْدَرُه َضيِّقًا َحَرًجا كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّماِء كَذَِلَك َيْجَعلُ 
 ).١٢٥: األنعام(﴾اُهللا الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ

نسائم اإلميان وتالمس برقتها وعذوبتها شغاف قلب اإلنسان وجيد  هتّب
ة، ومينحه ذلك اإلميان نشوة ما بعدها نشوة، وكلما ازداد حالوة السعاد
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ذروة كمال اإلنسانية ويصبح بنشراحاً وحبوراً حىت حيظى ااإلميان ازداد 
شك أن اإلنسان ليس هو بذاته  فال. بكلّه مثاالً للحسىن واملروءة والفضيلة

هو ف. ارتقى هذا املرتقى بل الذي أوصله إليه هو اهللا القادر على كل شيء
بينما . م اهلداية حىت أبلغه قمة اهلدايةلّالذي هداه ورقّاه مرتبة مرتبة يف ُس

عيش البهائم،  انحوا عقالً وذكاًء مل حيظوا باهلداية ويعيشوالكثريون ممن ُم
مبعىن أن سبب اهلداية والضالل غري مربوط باالستعداد والقابلية أو اإلرادة 

 .شيئة اإلهليةأمر متعلق بامل اإلنسانية، بل اهلداية
يتيح لنا فرصة املداخلة يف مواقع األشياء  وهبذا يتبني أننا لسنا يف موضع

أننا لسنا إالّ سبباً واحداً ووسيلة واحدة يف : ، وهلذا ميكننا القولواحلوادث
د شيئاً إالّ وقد أراده، فال شيء يف الوجود إالّ وجِنعم إنه سبحانه ال ُي. اخللق
فقوته  .ريه جبعل غري املمكن ممكناً واملمكن غري ممكنفال قدرة لغ. بإرادته

فكما وهب . سبحانه ذاتية، وهلذا نراه سبحانه هو ذو القوة املتني، القوي العزيز
ليت لنا القوة على القيام بالعمل فقد منحنا أيضاً استعمال إرادتنا بتلك الوجهة ا

والوضع . منحنا اإلرادة إالّ أن املشيئة واإلرادة ختصه هو سبحانه رغم أنه. نريد
 .لّ إالّ هو سبحانهمِض فال هادي وال. ال خيتلف شيئاً يف اهلداية والضاللة

يف قلب عمر فسار إليه وهو عازم  وهو الذي أدخل دافع قتل الرسول 
هذا السري الذي ظاهره كأنه ضاللة وإذا به يدخله يف أحضان . على قتله
.. ى يف الضاللة جاعالً اخلمر سبباًوهو الذي أبقى الشاعر األعش. اهلداية

ترى هل يبقى أمام اإلنسان .. وأمثال هذه كثرية تعد باملئات بل باأللوف
نعم، إن اهلداية  ؟ن اهلداية والضاللة بيده أبعد ذلك شيء غري االعتراف ب

 .والضاللة بيده 
جبنب اإلقرار جبميع ما ذكر، فقد وضع سبحانه يف ماهيتنا إرادة جمهولة 

وينشيء على هذه اإلرادة اجملهولة /اهية حيث ال عبث يف إجراءاته، وأنشأامل
فضالً عن أنه قد وضع . ونفعله يف املاضي واملستقبل/املاهية مجيع ما فعلناه
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. تصميم وختطيط هذا البناء مسبقاً يف اللوح احملفوظ قبل أن خيلق اإلنسان
كما ذكرنا آنفاً يف اآلية ألنه . فليس لنا إذاً إالّ طلب اهلداية منه سبحانه

له  الكرمية، من يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره ويرغّبه يف اإلسالم ويظهر
ومن . واإلنسان بدوره جيد دافعاً واشتياقاً لطلب احلقيقة. وجه احلقيقة املليح

فال يعد يرضى بأي أمر لإلسالم . أراد اهللا ضالله جيعل صدره حرجاً وضيقاً
 ْنْت ِمرَّفَ  َرةٌِفُحُمٌر ُمْسَتْن ْم﴿كَأنَُّه :نصيحةويعرض عن التذكري وال

 .حىت تكون كل خطوة خيطوها تبعده عن اإلسالم )٥٠-٤٩: املدثر(﴾َوَرٍةْسقَ
 وترددهوليس فيما ذكرناه إالّ شرط عادي ال غري، وهو إرادة اإلنسان 

يف  عّد اإلنسان نفسه حراً اً إنّوحقّ. بالقيام بعمل ما أو عدم القيام به
فاإلرادة . يعّد نفسه مسؤالً وجداناً ذلكيبني هذا األمر بوضوح وب هوجدان

واهللا سبحانه ينشيء كل ما يريد . تؤدي وظيفة احلجر األساس يف األفعال
 .خلقه على هذا احلجر األساس

هب أنكم تريدون تعديل أوضاع هذه الدنيا، فاستعملتم إرادتكم اليت 
 مرحلة معينة يف ذلك اجلانب، وصرفتم تشعرون بوجودها يف وجدانكم إىل

ثروتكم ومساعيكم يف تلك اجلهة حىت بذلتم كل ما لديكم من طاقة ومال 
خروا ىل ذلك اهلدف، ومل تّدإيف ذلك السبيل واختربمت مجيع الطرق املؤدية 

من إرادة يف ذلك  منكم أي أفرغتم كل ما ُينتظر. استنفدمت طاقاتكمجهداً و
تمدكم إرادة اهللا سبحانه بنصره وسيمنحكم ما وعند ذلك س. السبيل

كثرياً  - اجملهولة-نعم، سيتفضل سبحانه على إرادتكم . تريدون من وسائل
 .وهذا قانون إهلي ال يتبدل قط. جداً من اإلنعام واألفضال

فعليكم أن تدركوا ما يترتب عليكم من أعمال وفق هذا اإلدراك، وما 
وإذا ما تفضل سبحانه . ق هذا اإلدراكتنتظرونه منه سبحانه تنتظرونه وف

فهذا لطف  ،عليكم ببعض إنعاماته وإكراماته من دون أن تكونوا أهالً هلا
ولكن ال ُتبىن األعمال على  -فهو ال ُيسأل عّما يفعل- م منه سبحانهوكَر
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نعم إن ما يترتب عليكم وعلى إرادتكم ضمن دائرة . األلطاف واإلكرامات
وإذا أخذنا . ترفعون أيديكم وتطلبون منه تعاىلسمث  ،عليكم إجنازه ،األسباب

ر ما بكم من شقاء وميأل األرض املسألة من بدايتها، فإن اهللا سبحانه سيغّي
عدالً وتستقر األمور على الصالح، بعد أن تؤدوا ما يترتب عليكم من 

 .الوظائف واألعمال
ن جيود بروحه أال يكون األمر هكذا؟ إن اهللا سبحانه ينعم بالشهادة على َم

مث تتواىل النعم من جنة النعم ومشاهدة مجال اهللا جل جالله ونعم . يف سبيله
 .نه وبني اإلنساند بْيوكأنه يتفضل مبقاولة وعقْ. أخرى ال تعد وال حتصى

ل أن ر من قْبتظَاملْن دّيوهلذا ال تنتظروا نـزول املسيح وال جميء املْه
من ر سبحانه قوانينه وعاداته اإلهلية وا ما عليكم من أعمال، فال يغّيتؤّد

 .منذ القدم ،نعم، الطريق هو هذا. واليت مل يبّدهلا حىت ألنبيائه الكرام أجلكم
طاوياً على اجلوع والعطش، وانكسرت ثناياه يف  فقد ظل النيب 

. توالقى ما القى من العذاب والعَن ،وجرح خده، وأُدميت قدماه ،احلرب
فلقد مستهم البأساء  .ن حوله من الصحب الكرامواألمر نفسه وقع ملن كا

وعندها نـزل النصر اإلهلي  ".مىت نصر اهللا؟"اء حىت قال اجلميع معاً والضّر
 :ح لنا هذه احلقيقةفاآلية الكرمية اآلتية توّض. إن نصر اهللا قريب: وقيل هلم
الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم  أَْم َحِسْبُتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيأِْتكُْم َمثَلُ﴿

َمسَّْتُهُم الَْبأَْساُء َوالضَّرَّاُء َوُزلْزِلُوا َحتَّى َيقُولَ الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى 
 .)٢١٤: البقرة(﴾َنْصُر اِهللا أَالَ إِنَّ َنْصَر اِهللا قَرِيٌب

ة ماء تشفي الغليل الرمق وال جرع شيء، فال لقمة تسّد أي ملا نفد كلُّ
يف هذه اآلونة يرد من الغيب . ..ع اإلنسان عليها جنبهوال قطعة حصري ليَض

تبذلون إرادتكم إىل أن تسمعوا سأنتم . إن نصر اهللا قريب: بلسان احلوادث
حىت إذا  -وهي ما يترتب عليها- كالشمعة تشتعل وتشتعل . هذا الصوت

نتم كذلك تبذلون قصارى أو .انتهت آخر ذبالة فيها إذا بنصر اهللا يأيت
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لها ىل آخر نقطة فيها، عندها تعمل اإلرادة الكلية عَمإإرادتكم اجلزئية و
 .فيتبدل الذل إىل عّز وسؤدد، ويتبدل اإلدبار إىل إقبال مشرق

لتم كل إرادتكم، وبكل ما أوتيتم من واآلن هل تعتقدون أنكم حقاً بذَ
وا أن اهللا الذي ثقوا واطمئّن :فإين أُبشركم ،نعم: ن كان اجلوابإطاقة؟ ف

بيده مقاليد السموات والقادر على كل شيء سيمّدكم بنصره وحييق املكر 
إن عادة اهللا . وحيفظكم من كل مكروه وسوء ،ئ بأهله بإرادته املطلقةالسّي

يتم ما عليكم من فثقوا بالبشارة مادمتم على ثقة من أنكم أّد .هي هكذا
 .واجبات ووظائف
 :به من حتليل حول القدر واملشيئة اإلهلية باجلملة اآلتية خنتم ما قمنا

إن اهللا سبحانه يعلم بعلمه احمليط بكل شيء كل ما سنفعله يف اآليت، 
مث . لمه ويقّدره ويسجله يف اللوح احملفوظ على شكل خطةويعّين ما يْع

 وال. ويكون الكتابان مطابقني متاماً. يسجل املالئكة الكرام أعمالنا يف كتب
فنحن أهل السنة واجلماعة . شك أن مشيئة اهللا هي النافذة يف كل ذلك

  .أنَّ ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكنبنعتقد 
 
 القضاء والقدر من حيث اخللق. ٤
خملوقه، وحنن وأعمالنا داخلون يف  "شيء" فكل. ن اهللا خالق كل شيءإ
 ﴾لَقَكُْم َوَما َتْعَملُونََخ َواُهللا﴿:وهلذا ورد يف القرآن الكرمي ".الشيء" ذلك

إن اهللا تعاىل صانُع كل " ويف حديث شريف يقول الرسول . )٩٦:الصافات(
  )١(."عتهصانع وصْن
، فخالقكم وخالق ذلك رخامشيء تعملون؟ تنحتون احلجر أو ال أّي

لكم تتفكرون مث بعد والذي منحكم َملَكة التفكر، مث جع. العمل هو اهللا
                                                 

 .١/٢٦٣ للمتقي، ز العمالـكن؛ ٣٠٩: أمايل احملاملي، ص )١(
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فما حصة إرادتنا . هو اهللا أيضاً. ..هبذلك جعلكم تعّبرون عما تتفكرون 
 ؟مورإذن؟ وما وظيفتها يف مثل هذه األ

حبيث مهما  ،صغرية صغرية إىل درجة ضئيلة جداً "اإلرادة" إن ما نسميه
توسعت آفاق نظراتنا وتعمقت ال تستطيع رؤيتها وال متييزها، ألن ليس هلا 

وهي صغرية إىل حد ال ميكن إجياد عالقة بينها وبني ما . جود خارجيو
نعم إن إرادتنا مهما . "تناسب العلية" يترتب عليها من أعمال حسب قاعدة

 .كانت صغرية فإن أفضال اهللا علينا وألطافه كبرية وعظيمة
ظ اليِق فالقرآن الكرمي والسنة النبوية والوجدان احلّي. ..اخلالق هو اهللا

 أمته الذين حنن منهم، نسأله ئهومن ورا وهلذا فالرسول . د على هذاشهو
ىل إرادتنا إىل رمحته تعاىل ال إستناداً اقّدره اهللا لنا خرياً،  أن يكون ماتعاىل 
  :ورد دعاًء أو دعاءينأُوألجل توضيح هذه املسألة فحسب . حنن

ك اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضل"
 اللهم إنْ. عالم الغيوب لم، وأنَتْعلم وال أَْعدر، وَتقْدر وال أَقْالعظيم، فإنك َت

: أمري، أو قال بِةيل، يف ديين ومعاشي وعاِق ٌرخْي تعلم أن هذا األمَر كنَت
 لم أنّتْع دره يل ويسره يل، مث بارك يل فيه، وإن كنَتل أمري وآجله، فاقْعاجِ

عاجل أمري وآجله،  أوعاشي وعاقبة أمري، هذا األمر شر يل، يف ديين وَم
 )١(."ين بهكان، مث رّض حيثُ واصرفين عنه، واقدر يل اخلَري رفه عّينفاْص

ىل إيعلمنا يف دعائه هذا بعض أسرار القدر وأنه ال يوصلنا  فالرسول 
لذي يبعدنا عن الشر بإذاقتنا آالم فهو ا. اخلري ويدفع عنا الشر إالَّ اهللا القدير

السيئات يف وجداننا، بينما يف اخلري يرسل نسائم رمحته يف وجداننا فننشرح 
بيده " ويف احلقيقة أنه هو وحده. ونسعى بكل كياننا لنحتضن ذلك اخلري

فال يقدر سواه على جلب اخلري أو إبعاده عنا، وال احتمال يف ذلك  "اخلري
 .لغري ذلك قط

                                                 
 .١٨٨امة اإلق ،ابن ماجة ؛٢٥البخاري، التهجد  )١(
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 سبحانه هو الذي صرف البالء الذي نـزل على سيدنا يوسف  إن اهللا
أن اهللا سبحانه قد : ﴾ الذي رآه هنا، إالّ أننا نقولانََهْر﴿ُبـولن نبحث عن ال

: وهلذا ذكر يف القرآن الكرمي. ص ووقاه من شر امرأةحافظ على نيب عظيم خملَ
: يوسف(﴾ُه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْخلَِصَنيكَذَِلَك ِلَنْصرَِف َعْنُه السُّوَء َوالْفَْحَشاَء إِنَّ﴿
 ،بني السيئة وميل إرادة اإلنسان فهنا يدخل اللطف واإلحسان الرباينّ ).٢٤

إالّ أن هناك أمراً واحداً وهو إن إخالص . وينجي الشخص من امليل إىل الشر
ِمْن  إِنَُّه﴿: هو الذي جلب ذلك اللطف واإلحسان لقوله تعاىل يوسف 
ذو  ويوضح هذا املعىن حديث الرسول  ).٢٤: يوسف(ا الُْمْخلَِصَني﴾ِعَباِدَن

 :املعىن العظيم واملغزى العميق
أال وإنّ يف اجلَسد مضغةً إذا صلحْت صلح اجلسد كله وإذا فسدت "

 )١(."فسد اجلسد كله، أال وهي القلُب
جيشانه حبب اهللا وإجالله، يعّد وسيلة نعم، إن بلوغ القلب اإلخالص، و
 .لدفع الباليا اليت تتعاقب يف النـزول

يذكر يف أحد أدعيته أن  ويف حديث يرويه البخاري أيضاً أن الرسول 
 :وذلك يف دعاء. اهللا خالق األفعال كما هو خالق كل شيء

ُمعِطَي لِِما منعَت وال ينفُع ذا اجلّد منك  هم ال مانع ملا أعطيَت والللّا"
ففي هذا الدعاء ندرك أنه ال راّد لقضاء اهللا وحكمه سبحانه، لذا  )٢(."اجلدُّ

 .حنوه إالّ امليل والتوجه من األمر شيء فليس لنا
ويف احلقيقة أننا منتلئ ثقة عظيمة وشعوراً باالطمئنان بأن اهللا هو خالق 

رة عظيمة وإميان قوي حيث ال يدعنا خالقنا مع فهذه بشا. أفعالنا أيضاً
ترى ما الذي . أفعالنا، فهو سبحانه يف كل آن وحني أقرب إلينا من أنفسنا

ويشرح صدره أكثر من هذا؟ فنحن هبذه املشاعر نرمى أنفسنا  يفرح اإلنسانَ
                                                 

 .٣٩البخاري، اإلميان  )١(
 .١٢البخاري، القدر  )٢(
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فهذا التسليم املطلق مّنا هللا . يف أحضان الرمحة ونفّوض مجيع أفعالنا إليه تعاىل
. دفعنا إىل حبر املعرفة اإلهليةتوسيلة جللب املشيئة اإلهلية كاملوجة اهلادرة 

نرجو أالّ خييبنا املوىل . ونعلق به آمالنا ورغباتنافنحن ننتظر إرادته ومشيئته 
 . )آمني(القدير يف انتظارنا هذا 

ن اهلداية والضاللة من اهللا تعاىل أولقد ذكرنا يف مستهل املوضوع 
والقرآن الكرمي يوّضح هذه املسألة . تبطان مبشيئة اهللا وخلقهووجودمها مر

 :توضيحاً وافياً إالّ أننا نذكر على سبيل املثال آية أو آيتني فقط
 ﴾ًداـُه َوِليا ُمْرِشـْن ُيْضِللْ فَلَْن َتجَِد لَـَمْن َيْهِد اُهللا فَُهَو الُْمْهَتِد َوَم﴿

َوَمْن َيْهِد اُهللا فََما لَُه ﴿ ،)٩٧:اإلسراء(﴾الُْمْهَتِدَمْن َيْهِد اُهللا فَُهَو ﴿ ،)١٧:الكهف(
 .)٣٧:الزمر(﴾ِمْن ُمِضلٍّ أَلَْيَس اُهللا بَِعزِيزٍ ِذي اْنِتقَامٍ

ومن أراد أن . ة اهلداية يف قلبه حىت تستقر فيهمن يهد اهللا تنسكب أشّع
اً حىت لو اجتمع اخلطباء والوعاظ مع أحٌد يضلّه فال يدفع عنه الضاللةَ

، رغم أهنم يؤجرون فإهنم ال ينقذونه وشرحوا كل ما يلزم إنقاذه من الضاللة
. فال جدوى من أي عمل. قد ُسلبت منه ألن القابلية للهداية. على عملهم

 .املنظر العام حلاضرنا مثال كاف وواف هلذا نّأ عتقُدأَ
ية والضاللة، أن اهللا خالق اهلدا: وهنا جيب أالّ ُنْبِعَد َعن أنظارنا أمراً وهو

فالعبد يطلب واهللا سبحانه . إالّ أنه خيلقهما وفق اإلرادة رغم أهنا اعتبارية
خيلق اهلداية والضاللة، ولذا فالعبد بالذات  "املضلّ"و "اهلادي"املتصف بإَمسي 

غَْيرِ ﴿: وهلذا فنحن يف الصالة ويف قراءتنا لسورة الفاحتة نقول .هو الضال
إن ": يقول ول ـوالرس ،)٧:الفاحتة(﴾َوالَ الضَّالَِّنيالَْمْغُضوبِ َعلَْيهِْم 

 )١(."املغضوب عليهم اليهود، وإن الضالني النصارى
لنتأمل ن املوضوع بلغ بنا إىل هذا املوضع فال بد أن نقف قليالً إوحيث 

 .فهم اخلاطئال الوقوع يف مراتب اهلداية ومعانيها كي حنول دون يف

                                                 
 .٥/٣٧٨ ألمحد بن حنبل، املسند )١(
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 :نرى أن اهلداية على مرتبتني أو نوعني حسب حبثنا
 .اهلداية اجلربية اجلارية وفق متطلبات الشريعة الفطرية: األوىل
 .اهلداية اليت تؤخذ فيها إرادة اإلنسان بنظر االعتبار: الثانية

 
 هلداية اجلارية وفق متطلبات الشريعة الفطريةا. ١

له وفق قوانني  ةردقإن كل موجود عند توجهه حنو اهلدف أو الغاية امل
: واألصح أن نسمى هذا السلوك. اخللق والفطرة يسلك سلوكاً إجبارياً

قةً يف رحم األم وحتوله من فأول خلق اإلنسان ومنوه علَ. "ق اإلهليْوالسَّ"
واألمر . ق اإلهلي أخرى، كل ذلك جيري حسب هذا السْومرحلة جنينية إىل

نفسه جار يف املخلوقات مجيعها، إذ كلها جتري وفق مصاحلها، وهذا معلوم 
ورغم أن الطبيعيني واملاديني يطلقون على هذا . لدى اجلميع يف أيامنا هذه

ه فإن عامل الوجدان يرى أن "وق الطبيعيالسَّ"أو  "الغريزة" ق اإلهليْوالسَّ
 . ق إهليَسْو

هو أحد أدلة التوحيد، وهو موضوع  "دليل اهلداية" ويف احلقيقة أن
وق اإلهلي واهلداية الربانية مستقل بذاته يربط كل ما جيري على وفق هذا السَّ

 .بوجود اهللا ووحدانيته
وق اإلهلي، من الذرات إن كل شيء ينجز ما أُنيط به من وظيفة هبذا السَّ

األلكترونات الدائرة حول نواة الذرة إىل السيارات  أي من. إىل اجملرات
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واجملرات الساحبة يف الفضاء، فكل شيء يسري وفق اخلط املرسوم له من قبل 
 . اهللا سبحانه، ويسعى للهدف املخطط له دون أن حييد عنه قيد أمنلة

ترقد الدجاجة على بيضتها وتنتظر انتهاء مدة احلضانة صابرة على اجلوع 
رى هل هي على علم عن ُت. ة احلرارة وال تترك موضعها قطوالعطش وشد

ماذا ستفقس البيوض؟ وِلَم تعاين هذه املعاناة كلها؟ علماً أهنا بعد مدة 
جواب هذه األسئلة واضح بالنسبة لنا ! ستزاحم أفراخها على احلبات امللتقطة
 .وهو أن اهللا يسوقها إىل هذه اجلهة

ني موعد خروجه إذا به ينقر جدار مث أن الفرخ داخل البيضة ما أن حي
البيض من الداخل مبنقاره اللني الطري وتفقس البيضة وخيرج إىل حياة رحبة 

له العلم والشعور هبذه احلياة  البيضة، فمن أين ته داخلأكثر بكثري من حيا
 من البيضة؟ إليها بذل قصارى جهده للخروجياجلديدة حىت 

. إىل صدر اُمه ليمص ثدييها يتلهفوكذا الطفل ما أن يولد حديثاً حىت 
مث َمن الذي مأل صدر تلك األم باحلليب اخلالص، مث َمن الذي دلّ الطفل 

واجلواب عن هذا . على أن احلليب يف الثدي؟ وَمن علّم مص الثدي للطفل
 .ق إهلّيكل ذلك حيدث بَسْو: وأمثاله من األسئلة هو اجلواب الوحيد
 من مواضعه هبذا السَّوق اإلهلي نذكر والقرآن الكرمي يذكّرنا يف كثري

 :منها
َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحلِ أَِن اتَِّخِذي ِمَن الْجَِبالِ ُبُيوًتا َوِمَن الشََّجرِ ﴿ -آ

  .)٦٨: النحل(﴾َوِممَّا َيْعرُِشونَ
النحل قد تعلمت صناعة العسل مبثل هذا اإلرشاد  مجاعات نعم إن

يوحي إىل النحل أن تتخذ من اجلبال واألشجار  فاهللا . والتعليم واهلداية
. ..بيوتاً هلا، تأوي إليها، وتتعلم من هذا الوحي صناعة قرص العسل

واهلندسة اليت تستعملها يف صناعة قرص العسل واخلاليا اليت ال ميكن حبال 
. ى إليها وحياًمن األحوال أن تكون مبعرفة النحل، أي أن تلك اهلندسة توَح
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وألجل أالّ . تنتقل من زهرة إىل أخرى لتجتين منها الرحيق ةلمث أن النح
فتترك يف املواضع اليت متر عليها آثاراً . تضل الطريق تستعمل خطة معينة

وتعود إىل خليتها متتبعةً نفس اآلثار، ويف النهاية تضع ما مجعته . خاصة هبا
 .هاالياخرحيق األزاهري يف  من

ا نعم إن َسوقاً إهلي .ة يف اخلليةشك أن إدارة خارقة تبدو واضح ال
 إحكام ال تضاهي حمكمة النظاميشاهد هنا حبيث إن أي دولة عظيمة عريقة 

 .تلك اإلدارة يف خلية النحل
هناك النحلة األم تسيطر على إدارة اخللية، وهناك الذكور بعدد قليل 

ها على للتلقيح، وبقيتها العامالت اليت ال تفتأ تعمل دون توقف مؤدية وظائف
 .أفضل وجه

وضها تضع بُي) كةاملِل(وعندما حيني موعد وضع البيوض فإن النحلة األم 
 .يف كل خلية من اخلاليا، ويؤدي العدد القليل من الذكور وظيفتهم الفطرية

إلتهام سوى  عمل ني ليس هلميِِّلْيفَوهنا تنتهي مهماهتم، ويظلون يف اخللية كطُ
عدداً منهم وتفين البقية الباقية من  ستبقيفالنحلة األم ت. عسلما جين من 

 .والعدد الباقي منهم سينجزون أعماهلم الفطرية يف السنة املقبلة. ذلك
سمح للذكور الطفيليني باحلياة كذلك ال يسمح ألحد من فكما ال ُي

النحل األجانب بالدخول إىل اخللية، ونشاهد فضالً عن هذه اإلدارة 
فمثالً النحلة العاملة اليت  .وى من اجلد واحلزماحلازمة، تنظيفاً بنفس املست
كأن يكون يف أقدامها -مل تكن على نظافة تامة  أتت بالرحيق والطلع إن

أو أن حنلة واحدة إن مل تطع  .سمح هلا بالدخولال ُي - شيء من الطني
 .طرد حاالً من اخلليةاألوامر وأظهرت نوعاً من الفوضى فإهنا ُت

ال متلك إالّ دماغاً صغرياً جداً؟ َمن  وهيذه األمور ه النحلَ ُترى َمن علّم
علّمها هذا العلم، حبيث إن ما تصنعه من اخلاليا وتنتجه من العسل قبل مخسني 

إن النحلة مل . مليوناً من السنني، هو نفسه ما تصنعه وتنتجه يف الوقت احلاضر
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ة بعملها تتكامل تدرجيياً، بل هي كاملة منذ نشأهتا، ومنذ خلقتها فهي عامل
فبدءاً من حكمة وضع هندسة اخللية على . وهي تستمر هكذا على مر العصور

شكل مسدس وليس على شكل مثلث أو مربع إىل صناعة العسل، ذلك 
السائل اللذيذ الذي فيه شفاء للناس، يف كل مرحلة من مراحل هذه العمليات 

جنباً إىل جنب  َسوق إهلي حىت إننا لنشعر وكأن نفحات الوحي واإلهلام تسري
نعم كأننا نستشعر بذلك ولكن النحلة تعمل كل . مع كل عملية من عملياته

عملها وهي ال تستشعر بنسائم هذا اإلهلام قطعاً، بل تعملها بَسوق غري 
 .وق اإلهلينعم إنه ال ميكن إيضاح عمل النحل إالّ بالسَّ. شعوري

، وعلّم  خنلص من ذلك أن الذي علّم صناعة العسل للنحل هو اهللا
ب كة والذكور والعامالت، وهو الذي نّصسبحانه أيضاً واجبات كل من املِل

 .هلا اتمطيع اتكة حاكمة على اخللية واُألخريات خاضعالنحلة األم مِل
 :فاآلية الكرمية اآلتية تبّين لنا هذا. النمل أيضاً حيظى بإهلام إهلي -ب
قَالَْت َنْملَةٌ َيا أَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُوا َمَساِكَنكُْم  َحتَّى إِذَا أََتْوا َعلَى َواِد النَّْملِ﴿

 .)١٨: النمل(﴾الَ َيْحِطَمنَّكُْم ُسلَْيَمانُ َوُجُنوُدُه َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ
بد أن للنمل لساناً خاصاً به، ومنطاً معيناً  كيف قالت النملة ما قالت؟ ال

 :ون اآليتوعلماء احليوان احلاليون يردد. احلواريف 
أحدمها صغري واآلخر كبري يف الطرف اآلخر من خندق . كنان للنملْسَم

بعد صمت . صغري، نقلت إحدى النمالت من مسكنها إىل مسكن آخر
وسكون مل يدم طويالً، خرج النمل الذي أضاع فرداًً من أفراده متوجهاً إىل 

 .املسكن اآلخر املسكن اآلخر، عابراً اخلندق على عصا ملقاة عليه، وأغار على
واآلن َمن الذي أخرب عن ضياع هذه النملة ووجودها يف املسكن اآلخر؟ 

 :هكذا األمرواإلختصاصيون يفسرون 
 باخلفاء وذلكإن النملة اليت وضعت يف املسكن اآلخر أخربت صديقاهتا 

يسية عما جرى عليها من أحوال وعن ناِطبإحداثها موجات كهرومْغ
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معينة، وبعد هذه احملاورة اليت متت خبفاء تام  موضعها احلايل بإحداثيات
 .استنفرت أصدقاءها إلنقاذها فشّنوا هجومهم على املسكن اآلخر

وهلذا . سيدنا سليمان لغة النمل وقد علّم  ..مبعىن أن النملة تتكلم
وتوجه شاكراً إىل ربه حتديثاً هبذه النعمة  )١(تبسم سليمان ضاحكاً من قوهلا

 .العظيمة
ل نظاماً اجتماعياً شبيهاً بالنظام اجلمهوري، فاجلميع يكدون إن للنم

فإذا ما كان محل . النة قطخلزن الغذاء يف مسكنهم وليست هناك منلة كْس
الغذاء ثقيالً عليها تستدعي صاحباهتا فيتعاونّ يف نقل الغذاء إىل املسكن، 
اء والنمالت يف سعي دائب طوال الصيف، ويف أثناء الشتاء تكتفي بالغذ

املدخر، وأحياناً َتدبُّ الرطوبة إىل حبوهبا املخزونة، فتحتاج إىل عرضها إىل 
وبعد جفافها تنقلها إىل املسكن مرة أخرى، وقد حيدث أحياناً منو . الشمس

، وإذا ما منا أحد األقسام بتقسيمها إىل قسمني حاالًفتقوم يف بعض احلبوب، 
ى احلبوب للخزن يف إطار وهكذا حتافظ عل ،تقسمه مرة أخرى إىل قسمني

 .االستفادة منها، حيث احلبوب اليت نبتت ال تفيدها بشيء
َمن علّم النمل كل هذا؟ َمن علَّمها هذه املسائل الدقيقة املتداخلة وهي 

 حافظتنا يف الدماغ؟ حجمحتمل جسماً أصغر من 
إنه اهللا سبحانه الذي : وجوابنا واضح كما هو احلال يف األسئلة األخرى

 .م النمل كل هذه األمور، والنمل يساق هبذا اإلهلام اإلهليأهل
ا نبي منلةٌ صْتقَر :يقول مسعت رسول اهللا : قال عن أيب هريرة "
 ك منلةٌصْتقَر أنْ: إليه وحى اُهللا، فأَحرقْتالنمل فأُ يِةألنبياء، فأمر بقْرامن 

شاهد أمة بذاهتا، هو مفالنمل كما  )٢(."ُحسبِّمم ُتن اُألِم ةًأّم رقَتْحأَ
 .ال نفقهه مسبحات هللا بلساٍن

                                                 
 .١٩: سورة النمل، االية: انظر )١(
 .١٥٣البخاري، اجلهاد  )٢(
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 :ويف رواية احلاكم يف مسنده يقول الرسول 
خرج نيب من األنبياء يستسقي، فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إىل "
 )١(."يب لكم من أجل شأن النملةارجعوا فقد اُسُتج: فقال. السماء

 .فالنملة تعمل كل هذا بَسوق إهلي وإهلام منه تعاىل
يلفت القرآن الكرمي نظرنا إىل اجلهة االضطرارية للقدر وكون  -ج

 :احليوانات أمماً أمثالنا
لُكُْم َما َألْرضِ َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بَِجَناَحْيِه إِالَّ أَُمٌم أَْمثَاَوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْ﴿

 .)٣٨: األنعام(﴾فَرَّطَْنا ِفي الِْكَتابِ ِمْن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِّهِْم ُيْحَشُرونَ
الكالب  نّألوال ": قال  حديثاً أنه يروي أبو داود عن رسول اهللا 

 )٢(."هيمٍَب وَدأْس اقتلوا منها كلَّ ها ولكنِبقتلها كلِّ من األمم ألمرُت ةٌأّم
 Geronticus(املسمى بـ َرخمنسل نوع من لقد قلق العلماء من انتهاء 

eremita ( يف تركيا، ألن لكل موجود موضعه املعني يف توازن البيئة، فانتهاء
فَمن علّم كل موجود أن جيد موضعه يف . نسله يعين انفتاح ثغرة يف التوازن

 هذا التوازن للبيئة؟
أو اهلداية اجلارية ) االضطرارية(اهلداية اجلربية : ذه املسألةحنن نقول هل

وق فنحن ننظر إىل مجيع أمناط هذا السَّ. ضمن متطلبات الشريعة الفطرية
  .واالنسياق ونقيسها من هذه الزاوية

 
 اهلداية اليت تأخذ إرادة اإلنسان بنظر االعتبار. ٢

فكما أن . لهدايةإن اهللا سبحانه يهدي الناس بإرساله وسائل شىت ل
األنبياء أسباب ووسائل هلداية الناس، فالكتب املنـزلة أيضاً أسباب ووسائل 

                                                 
 .١/٣٢٥املستدرك للنيسابوري،  )١(
 . ١٠؛ الترمذي، الصيد ٢١؛ أبو داود، األضاحي ٣الدارمي، الصيد  )٢(
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والذين يسعون يف سبيل التبليغ واإلرشاد هم وسائل أيضاً هبذا املعىن . للهداية
للهداية، علماً أنه سبحانه رغم إرساله وسائل شىت للهداية ال ُيخضع الناَس 

. اضطراراً اأي ال يضطرهم إىل اإلميان هب. ئلكرهاً إىل قبول هذه الوسا
يهتدي،  وحيث إن األمر هكذا فقد يكون أحد وهو يف بيت النبوة إالّ أنه ال
. وآسيا ،أو يكون معارضاً له، ورمبا يف قصر فرعون يترىب مؤمن آل فرعون

. هي موضوع البحثووذلك ألن يف هذا النوع من اهلداية إرادة اإلنسان 
ولكن خلقه للهداية . خيلق مجيع الوسائل املؤدية إىل اهلدايةفاهللا سبحانه 

إالّ  جمهولة املاهية ونسبية على الرغم من كوهنامرتبط بإرادة اإلنسان نفسه، و
 .يف قيام اهلداية عليها شرط عاديأهنا 

سنذكر واحداً . ويف القرآن الكرمي هناك الكثري من هذا النوع من اهلداية
 :أو اثنني منها

أَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم فَاْسَتَحبُّوا الَْعَمى َعلَى الُْهَدى فَأََخذَْتُهْم َصاِعقَةُ َو﴿ .١
 .)١٧:فصلت(﴾الَْعذَابِ الُْهوِن بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ

. سيدنا صاحل عليه السالمبمبعىن أن وسيلة اهلداية قد بلغت قوم مثود، 
اً ومتردوا على اهلداية غروراً وعتّو ةَولكنهم استحبوا بإرادهتم السيئة الضالل

 .منهم، حىت أرداهم إىل النار والعذاب األليم
لقد أرسل اهللا سبحانه رسالً كثريين للناس كيال ُيعذَر الذين ضلوا  .٢

َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اِهللا ُحجَّةٌ َبْعَد  ُرُسالً ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن ِلئَالَّ﴿: بإرادهتم
 .)١٦٥:النساء(﴾َوكَانَ اُهللا َعزِيًزا َحِكيًما الرُُّسلِ

فالذين ضلوا السبيل ال ميكنهم أن يظهروا حجة ومعذرة لضاللتهم، ألن 
لّغوا احلقائق بوضوح تام وعلى نصاعتها، الرسل الذين أُرسلوا تترى قد َب

ووضحوا مغبة السيئات، وما توصله احلسنات إليه من ذرى سامقة من 
أَْرَسلَْناَك بِالَْحقِّ َبِشًريا َوَنِذيًرا َوإِنْ ِمْن أُمٍَّة إِالَّ َخالَ ِفيَها  إِنَّا﴿: الكماالت

 ).٢٤: فاطر(﴾َنِذيٌر
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بشرياً ونذيراً يبلّغهم احلقائق، واهللا  نعم ما من أمة إالّ وأرسل إليها نّيب
وا الضاللة أما الذين استحّب. سبحانه خيلق اهلداية ملن يستمعون إليهم بإرادهتم

 .فيظلون يف الضاللة اليت أرادها اهللا هلم
 ).١٥:اإلسراء(﴾َوَما كُنَّا ُمَعذِّبَِني َحتَّى َنْبَعثَ َرُسوالً﴿

نعم لقد أرسل اهللا سبحانه أنبياء ورسالً كي يسّد طريق احلجة على 
وا الطريق ءالناس وال يبقى هلم حمل لالعتراض، وهؤالء أصبحوا هداة أضا

، فال س النبوة وسيد املرسلني سيدنا حممد وكانت حصتنا مش. ألممهم
، ألننا كما نسمع صوت الرسول . حجة لنا عند اهللا وال عذر لنا قط

كذلك اآليات اجلليلة يف القرآن الكرمي تنري . ونستشعر أنفاسه املباركة
 .أرواحنا، وتالطف وجداننا كل حني

مائِة سنٍة َمْن َجيدُِّد  إنّ اهللا َيبعث هلذه األّمة على رأْس كلّ"فضالً عن هذا 
يطّهر أنفسنا من األدران ويزكّيها وجيّدد  )١(،فضالً منه وكرماً "ديَنها هلا

وكل هذا  .حياته الدينية بوساطتهم ويبعث فيها احلياة إنسان كل عصر
طلب العبد ربط اهلداية ب أي أنه  ة يف احلسبان،عووإرادة اإلنسان موض

غري واردة هنا ) اجلربية(فاهلداية االضطرارية  .رغم أنه خالق اهلداية ووسائلها
 .إطالقاً

 .تهم بنظر االعتباريِّلوأحياناً خيلق سبحانه اهلداية والضاللة مباشرة آخذاً أْه
نا أبا بكر ويبلّغ الرسول الدين سيَد يرسل اهللا سبحانه نبيه الكرمي 

 .وإذا به يرتفع  ،و كبوة ويتنور قلبه بنور اإلميان فوراًفيؤمن دون تلكؤ أ
 ."الصّديقّية" إىل قمة

أيضاً، ولكن يقابله هذه املرة أبو  ويرسل اهللا سبحانه نبيه الكرمي 
جهل، فيخلق اهللا سبحانه حبقه الضاللة لعلمه األزيل بأنه معدوم األهلية 

                                                 
  .١، املالحم أبو داود )١(
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فيزيد من كفره وكفرانه للهداية، وهو بدوره يصّدق هذا احلكم حبقه بأفعاله 
 )١(.فيتردى أكثر وأكثر حىت جيد مصرعه يف غزوة بدر. يوماً بعد يوم

 جيمع القرآن الكرمي يف آية واحدة نوعي اهلداية معاً ملفتاً إليها النظر - ٣
 ﴾الَمِ َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍـَيْدُعو إِلَى َدارِ السَّ َواُهللا﴿
 .)٢٥:يونس(

إن اهللا سبحانه يدعو الناس بوسائل شىت إىل اهلداية والصراط املستقيم، 
 .فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. إالّ أنه يف اهلداية يربطها مبشيئته
فإن استجاب إىل دعوة اهللا . إلنسانمتعلقة باإن جهة صغرية من املسألة 

مبشيئته  عليه نهسبحانه وسعى لالستفادة من وسائل اهلداية، يتجلّى اهللا سبحا
 .ويبلغه اهلداية

إن القرآن الكرمي منبع اهلداية، وال ينتفع به إالّ من شاء اهللا أن ينتفع، 
 وحيث إن الكلمة ).٢:البقرة(ى ِللُْمتَِّقَني﴾فيكون منبع هداية هلم إذ هو ﴿ُهًد

نفهم منها أن العبد جيب أن يسعى ليكون أوالً متقياً،  "معىن مصدري"
أما اجلهة اليت . الستفادة من القرآن، وهذه جهة ختص العبدويكون أهالً ل

 َكِئولَ﴿أُ: تعود إىل املشيئة اإلهلية فتوضحها اآليات اليت ترد بعدها بآيات
  .)٥ :البقرة(ى ِمْن َربِّهِم﴾َعلَى ُهًد

فأولئك كانوا يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصالة، ويؤدون الفرائض، من 
فهذه  ...املنـزلة من قبل، ويؤمنون باآلخرة صوم وزكاة، ويؤمنون بالكتب

واهللا سبحانه قد أراد هلم اهلداية فخلق  ،"قنياملّت" العقيدة رفعتهم إىل مستوى
 .اهلداية
إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمرَِنا  أَْوَحْيَنا َوكَذَِلَكه ﴿يقول اهللا سبحانه خماطباً نبيَّ - ٤

ِإلَميانُ َولَِكْن َجَعلَْناُه ُنوًرا َنْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء اَْما كُْنَت َتْدرِي َما الِْكَتاُب َوالَ 

                                                 
 .٣/٢٨٧البداية والنهاية البن كثري،  )١(
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ِصَراِط اِهللا الَِّذي لَُه َما ِفي   ِمْن ِعَباِدَنا َوإِنََّك لََتْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ
  ).٥٣ ،٥٢: الشورى(﴾السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ أَالَ إِلَى اِهللا َتِصُري اُألُموُر

  :مرتبتان للهداية يف هذه اآلية الكرمية تظهر
والقرآن الكرمي يصف  .األوىل ما هي إالّ كوهنا وسيلة وواسطة ليس إالّ

فاهلداية هبذه املرتبة ال تتجاوز  .أحياناً هذه الواسطة والوسيلة أيضاً للهداية
  . حّد الوسيلة

. وب الناسأما املرتبة الثانية للهداية فهي خلق اهللا سبحانه اهلداية يف قل
وما هذه اهلداية . فكما خيلقها بوساطة الوسائل خيلقها سبحانه مباشرة أيضاً

 ف منه سبحانه، وقد اختار العلماء السابقون هلذا عنوانل ولطْإالّ تفّض
 .نسأله تعاىل أن يرزقنا اهلداية باللطف اجلربي. "رياللطف اجلْب"

ديث الشريف اآليت واحل. مباشرة إن اهلداية والضاللة من خلق اهللا 
 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال اخلطاب بن عمر عن": ينور هذه احلقيقة

 نامزيِّ إبليس علوُج ،شيء اهلدى من يلإ وليس اومبلًغ اداعًي عثُتُب :وسلم
 )١(."شيٌء الضاللة من إليه وليس

م فرغْ. مث خيلق اهللا سبحانه الشيء الذي سألهإن اإلنسان إمنا يسأل بإرادته، 
له قدرة صورية  فإن ،جداً حمدودة للحصول على ما يثاب عليهأن قدرة اإلنسان 

ألن الشرور واآلثام من نوع التخريب، إذ  .ظاهرية إىل جهة السيئات واآلثام
يستطيع أن يقترف آثاماً  ،كما يتمكن اإلنسان من أن حيرق بيتاً بعود ثقاب

علماً أن مجيع األثوبة واحلسنات اليت يناهلا . وباً عظيمة جداً بإرادته اجلزئيةوذن
والواجب على العبد الثبات على باب الثواب واخلري . آتية إليه من اهللا سبحانه

له الثواب  فكلما كان قصده وعزمه إىل اخلري فإن اهللا سبحانه يكتب .هذا
داية إذا ُنظر إليها من هذه الزاوية، فاهل. له طرق اخلري مجيعاً واحلسنات وييسر

 .فهي ضرورية لكل شخص يف كل زمان ويف كل مكان

                                                 
 .١/٥٤٦؛ كرت العمال للمتقي، ٢/٤١٦؛ ميزان االعتدال للذهيب، ٢/٨ضعفاء العقيلي،  )١(
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 ؟)١٧٢:األعراف(﴾ْسُت بَِربِّكُْم قَالُوا َبلَىلَأَ﴿: ما املقصود من :السؤال
هي جزء من العهد وامليثاق الذي أخذه اخلالق هذه الكلمات  :اجلواب

 ى﴾ مقابل السؤاللَمن املخلوقات والسيما اإلنسان، حيث جاء اجلواب ﴿َب
 ﴾ْمكُبَِّربِ ُتْسلَ﴿أَ

 :هلذه املسألة جهتان
 وكيف ُسئل؟ ،ملن ُوّجه هذا السؤال .١
 مىت ُسئل؟ .٢

 :ميكن عرض املالحظات اآلتية حول الشق األول
خذ من اإلنسان ومل أُ، "ماهية تكوينية"ـد بعقْأو اب هو سؤال وجو -أ

اخلروج إىل ساحة ى﴾ جتاه األمر بلَبه بـ﴿َباجأيك شيئاً مذكوراً، و
 ."الوجود"

ا كان اإلنسان يف عامل الذرات، بل يف عامل جزئيات الذرات، ملّ -ب
هذه الذرات  - الذي يسوق كل شيء حنو الكمال-ساق رب العاملني 

تصبح إنساناً، وهو أخذ امليثاق والعهد، أي حتميل ذرة ما مشوقاً إياها ل
اإلجياد الذي يترتب عليه التكليف جتاه  "بلى"يفوق طاقتها بكثري، أي قول 

  .من رب العاملني
كأنه مل  "التكليف والقبول" أو "السؤال واجلواب" إن هذين الشكلني من

ن إىل هذه احملاورة م من املفسريجير على شكل كالم وحماورة، وعليه نظر قْس
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أي كأنه قيل كذا وأجيب عنه  ".االستعارة التمثيلية" على أهنا من قبيل
بالكتابة  موثقاً بكذا، فأخذت احملاورة قيمتها احلقوقية، وإالّ فهو ليس عقداً

 .أو بالبيان الواضح
 ويف احلقيقة أن االنتهاء إىل هذا احلكم مع عدم النظر إىل فهرس

رب العاملني الذي ميلك ألف ألف نوع من اخلطاب ل "اخلطاب واجلواب"
وسنتناول هذا يف . وألف ألف نوع من اجلواب، ال يسلم من اخلطأ قطعاً

 .موضعه
هو معرفة  ،إن هذا النوع من طلب اإلقرار وأخذ امليثاق بالشهادة -ج

. ال غريه هو نفسه )الشاهد واملشهود عليه( اإلنسان بنفسه، وإدراكه أن فيه
 )١("من عرف نفسه فقد عرف ربه" متثيل حلقيقةهو ة للنفس وفهو معرف

بوضع مرآة املاهية أمام األنظار، وهبذا يكون شاهداً على ما ينعكس على 
علماً أن هذا . شعوره ِمن َشْهد احلقائق املتنوعة، ومن ثَمَّ إعالن هذه الشهادة

هو من قبيل ، رمبا سهل االستيعاباإلجياب والقبول والتذكري واالنتباه ليس 
 .، ومن هنا تتبني أمهية اإلرشاداإلدراكهشرح أمور حتتاج إىل كثري من ال

له ملعرفة  عطيتفإمنا أُ "أنا" أو "النفس" إن ما أُعطي لإلنسان من أمانة
ويف احلقيقة أن غاية وجوده هي هذه  .اخلالق جل جالله واالعتراف به،

، ه هو على وجود اهللا املعرفة واالعتراف؛ لذا فإن اإلنسان يدل بوجود
 وغناه املطلق، وبعجزه وفقره على قدرته  وبصفاته اجلزئية على ثروته

 فهذه املوهبة واإلحسان اإلهلي، إمنا يتفضل هبما سبحانه  .وإحساناته
إلنسان، وما اإلدراك والعرفان املترتبان على هذا اإلحسان على امقدماً 

عند  على استشعاره بوجوده األول إالّ إعالن واعتراف من اإلنسان 
 يف كل ضياء، وهذا يعين ميثاقتعاىل نوره استبصار و ،النظر إىل كل موجود

 .ى﴾لَ﴿َب ﴾ وُتْسلَ﴿أَ
                                                 

 .٢/٣٤٣كشف اخلفاء للعجلوين،  )١(
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فهذا امليثاق هو إجياب وقبول ونتيجة ملعرفة معاين الكتاب العظيم الذي 
 .سطرته القدرة واإلرادة، وإدراك أسرار سطور احلوادث

قّيم هذا امليثاق والسؤال واجلواب وفق جيب أالّ ُيفهم وال ُي -د
 فاهللا سبحانه وتعاىل يأمر كل خملوق وفق ماهية كلٍّ .واملاديات اجلسمانيات

منه بأوامر، ويستمع إىل األصوات املنطلقة من املخلوقات أيضاً ويعلمها 
وإذا عّبرنا عن هذا باملصطلحات الكالمية  .ويسعف طلباهتا حسب مواضعها

يفهم كل املخلوقات رغم اختالف ألسنتهم سبحانه الذي إن اهللا : نقول
ويأمرهم كذلك ويبلغهم حقائقه حسب هذا االختالف . وهلجاهتم وأنواعهم

ويفتح لألنظار احلقائق،  ينشر، واملتفاوت بني األلسنة واللهجات واألنواع
اإلنسان والكون، ويتسلم من خملوقاته كلماهتم، ويعقد مواثيق كتاَبي 

الكالم " هم، حبيث يبقى اإليضاح الكالمي منحصراً داخل عبارةوعهوداً مع
أمناط اخلطاب اإلهلي بدًء من إهلام احليوانات إىل إهلام  نإمث . "اللفظي

الكالم " من جتليات املالئكة، هي أنواع من الكالم اإلهلي الذي هو جتلٍّ
 ."النفسي

اً ة واسعة جّدإن كالم اهللا سبحانه هبذا النمط من الكالم جيري يف دائر
إالّ أن لكل دائرة من  .من الواردات يف قلب اإلنسان إىل عامل املالئكة بدًء

 .ختتلف عن األخرى "األخذ والعطاء" كيفيتها اخلاصة هبا من تلك الدوائر
وهلذا ال ميكن أن ُيفهم أو ُيدرك ما يرد إىل دائرة معينة وما ينطلق منها يف 

 .دائرة أخرى قط
. اإلدعاء بأننا ميكننا أن ندرك كل شيء خطأ جسيمويف احلقيقة أن 

حيث إننا أدركنا يف الوقت احلاضر أن ما نعلمه وندركه من األمور ليس إالّ 
وهذا يعين أن العامل الذي . ، وميكن أن نبصر باملقدار نفسه أيضاًيسريابضعاً 

 . ندركه ونشاهده ال ُيعدُّ شيئاً بالنسبة ملا ال ندرك وال نبصر
ه األنظمة، وتركيبه أو حتليله ُرم رب العاملني مع الذرات وأْمفتكلُّوهلذا 
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 .لألشياء جتري يف أبعاد سامية رفيعة جداً، حبيث ال تسعها موازيننا الصغرية
إن اهللا سبحانه يأخذ امليثاق من الذرات، ومن اجلزيئات، ومن اخلاليا، 

ن ال ميكن أن فنح ...ومن عامل الذرات، ويف رحم األم، ويف عهد الطفولة
األمر متعلقاً  نقيس بوضوح هذه األمور مبوازيننا قطعاً، وخباصة إن كان

 .بروح اإلنسان وبدايات تشكله الوجداين
إذ ثبت هذا يف الوقت احلاضر بوضوح  .جود مستقلإن روح اإلنسان ُو

 ، حيث إن علم باراسيكولوجيما يستدعي النقاش حوله تام مبا مل يعد هناك
)Parapsikoloji( َم العلم قد حّول هذا بفروعه املتنوعة اليت حتيط بعال

إىل معرفة الروح ووجودها ويدفعه املوضوع إىل ما يثري فضول اإلنسان 
ووظائفها ورغباهتا وآماهلا حىت مل يبق حمفل من حمافل العلم أو جملس من 

وملا كنا قد تطرقنا إىل مبحث . جمالس الطبقات الراقية إالّ ويتكلم عنها
 .الروح يف موضع آخر لذا سوف نتناول فقط ما ميس منه موضوعنا احلايل

إننا ال ميكن حبال من األحوال أن ندرك مبوازيننا للفهم واإلفهام، 
اإلجياب والقبول املتعلق بامليثاق من حيث إنه قد عقد مع الروح، ذلك ألهنا 

. الزمان ومن ناحية أخرى إهنا مالكة ملاهية فوق .خلقت قبل جسد اإلنسان
 إذ إنْ كان كالم الروح شبيه مبا يف الرؤى من كالم وإدراك، وإن كانت

كما يف -جات صوتية تستطيع أن جتري تفامهاً بدون احلاجة إىل مْو الروح
حىت يف االحتاد السوفييت ة كبري أمهية هذا املوضوع اكتسبوإن  -التليباثي
. لغة خاصة هبا لروحل بأنين، فإن هذا يع. ..ثل العامل املعتقد باملاديةالذي مي

بالتداعي اخلاص  -اهلخبطاب خاص -رمبا يظهر للروح هذا الكالم املتميز 
يف وقت مناسب يف  هبا، وبنوع خاص بشخصها من الكالم، ويسّجل

 .مسجالت متميزة وحيفظ يف كاسيتات متميزة وتستعمل لغة خاصة هبا
ق للمحاورة مع الرب وبناء على هذا فقد ُدعيت األرواح يف موضع امليثا

اً لعدم توسط برزخ اجلسمانية، الكرمي ورأت األرواح كل شيء واضحاً جلّي
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ولكن ألن الكثريين يف أيامنا هذه مل يبحثوا هذا يف . ى﴾ للميثاقلَ﴿َب وقالت
كتاب الروح، مل يصادفوا هذا امليثاق، وال ميكنهم أن  منباب الوجدان 

، فليس هلم ث وال تنقيب يف ذلك العاملوال حب ه ال اطالع هلمألن .يصادفوه
ويف احلقيقة أن الكتاب الصامت الذي . أهلية للولوج إىل هذا العامل الروحاين

بصرف النظر عما كتبه حول تعريف اخلالق - )Kant" (كانت" أراد كل من
 للكون ماهيظهر اأدار نذْيلال )Bergson" (برجسون"و -يف مجيع كتبه

بد لإلنصات إىل الروح  كان ال.. هو هذا الكتاب ا ما يقوله، إمنلينصتا إىل
مع إىل إهلامات الروح من تأسيس خمتربات لفهم لسان الوجدان سوإعارة ال

 .وحماولة إظهار وجه احلقيقة بالفهارس اليت تنعكس على الشعور
فهو  ،هذا الكتاب بذاته شاهد صادق ال يكذب على احلقيقة السامية

وإذا . احملرومني من هذا اللسان ليس من السهل البتةإن إفهام . العقد وامليثاق
ما ختلت العقول عن أحكامها ومقّيداهتا املسبقة، سيشعر اإلنسان مبا قاله 

ويف احلقيقة أن القصد من التفكر األنفسي . ى﴾ هلذا امليثاقلَوجدانه ﴿َب
ويعطى للفكر . حيث ينجو الذهن من ضالالته. واآلفاقي وأحباثهما هو هذا

. سة التفكر احلرَدوحياول قراءة هذه الكتابة الدقيقة يف الوجدان بَع حرية
. النظر إىل أعماق القلب هبذا السبيلعلى وهناك الكثريون قد عّودوا أنفسهم 

ال  ،فالواردات اليت حيصلون عليها مبشاهداهتم الداخلية وبلطائفهم الداخلية
ب السماوية إن رموز الكت. ميكن أن جيدوها يف أي كتاب من الكتب

فالذين ال . وإشاراهتا ميكن أن تظهر بألواهنا اخلاصة هبا حتت هذه العدسة
وا حمصورين يف أنفسهم ومل يتجاوزوها، يستطيعون أن يروا هذا األفق وظلّ

 .ال ميكنهم أن يفهموا شيئاً من هذا يف أي وقت من األوقات
بد أن  ثاق؟ والمىت حدث هذا املي :واآلن لنبحث اجلهة الثانية من املسألة

ولكن . نوضح مقدماً أننا ال نكاد جند يف النصوص أمراً قاطعاً حول ذلك
 .ميكننا أن نذكر ما قاله املفسرون فيما خيص هذا األمر
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حدث هذا اإلجياب والقبول يف أثناء سري احليمن لإلخصاب، ويف أثناء 
من فكل رأي . اكتساب اجلنني شكل اإلنسان، أو بلوغ الطفل إىل الرشد

ولكن من الصعوبة مبكان أن يرّجح . هذه اآلراء هلا أساليب للدفاع عنها
 . بسبب جاد ااآلراء على غريه هذه أحد

فكما حدث هذا امليثاق يف عامل األرواح ميكن أن حيدث أيضاً يف أثناء 
ة مرحلة من وكما حيدث يف أّي. تعلق الروح بذراهتا نفسها يف عامل آخر

رحم األم، كذلك ميكن أن حيدث يف أية مرحلة من مراحل تطور اجلنني يف 
 . مراحل النمو حىت البلوغ

الذي خياطب األمس واليوم معاً ويعلم ويسمع األمس كاليوم  فاهللا 
وحنن نسمع صوتاً صادراً كهذا من . خذ امليثاق يف كل هذه املراحلأرمبا 

 .أعماق وجداننا ونطلع على شهادة قلبنا على امليثاق
وعها، واجلسم يعرب بكلماته دة تعّبر بلساهنا اخلاص عن ُجملِعفكما أن ا
مستعمالً لسانه اخلاص وفق اصطالحاته -مه، فالوجدان أيضاً اخلاصة عن ألَ

يسرد البحوث عن املكاملات والعقود، ويئن مما يشعر به من آالم  -اخلاصة به
، سهمن أجل أال يكون وفيا ملا قطعه من ميثاق على نف ويقلق ،واضطراب

مثلما يلفت الطفل  ،ظهراً خلجاته وانفعاالته على صورة موجات متعاقبةُم
األنظار إليه ببكائه، ويعّد نفسه سعيداً بذلك، وينتابه االنكسار واخليبة عندما 

  . ال يتمكن من التعبري عما يعانيه
مكتبة غنية جداً، وسجل وفالوجدان مرآة صافية ألعظم احلقائق، 

  .حسب املدرك حلقيقة الوجدان خاص، وحمفظة سامية



 ١١١ 

   

א א
  

: األعراف(هل هناك دليل عقلي على ﴿ألَْسُت بَِربِّكُم قَالُوا َبلَى﴾ :السؤال
 ؟)١٧٢
حىت إذا . هناك مسائل من الصعوبة مبكان إيضاحها عقالً :جلوابا

يقة ويف احلق. على أهنا من املمكنات، أي ليست حماالً شرحْت فإهنا تشرح
 .مادام اهللا سبحانه يذكر هذا فال يبقى إذاً عليه اعتراض قط

 :ميكننا أن نتناول هذا السؤال من جهتني
 هل وقع أمر كهذا؟ إن كان قد وقع فكيف ميكن إثباته؟ .١
 هل اطلع الفرد املؤمن على هذا اخلرب؟ .٢

 - يف أي عامل كان- هل أن السؤال الوارد من اهللا سبحانه لألرواح 
هذا املوضوع ذكر  ى﴾ أمر قطعي؟لَُت بَِربِّكُْم﴾ وجواب األرواح ﴿َب﴿ألَْس

   .يف القرآن الكرمي يف آيتني اثنتني
َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيََّتُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَْنفُِسهِْم ﴿

خذ إذن واحلادثة أُوهذا العهد قد  .)١٧٢: األعراف(﴾أَلَْسُت بَِربِّكُْم قَالُوا َبلَى
 .وقد ذكر املفسرون قدمياً وحديثاً يف تفسري هذه اآلية كالماً كثرياً. وقعت

خذ امليثاق من الذرات اليت ستتركب فيها يف املستقبل أُقد : قال قسم منهم
 .خذ حينما وقع الطفل يف رحم أمهأُ :وآخرون قالوا. مركبات ومن أرواحها معاً

خذ أُقون آخرون يقولون استناداً إىل حديث شريف أنه ومفسرون مدق
 .فيه) احلياة(من اإلنسان يف أثناء نفخ الروح 
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اً ويف احلقيقة أن خطاب اهللا سبحانه وتكلّمه مع املخلوقات متنوع جّد
فنحن هنا نتكلم بطراز خاص وبشكل معني، وعالوة على . وخمتلف جداً

واخلارجية، ظاهراً وباطناً، ولنا تكلّم نا طرز كالم، حلواسنا الداخلية ذلك فلَ
كالم نفسي ولفظي، وكثرياً ما نتكلم هبذه من عقلي وروحي، ولنا منط 

 .األلسنة وحناول أن نفّهم اآلخرين الذين يفهموهنا
فإذا قيل لنا، . فالقلب يتكلم ولكن ال ُيشَعر به. ب لسان خاص بهلقلْفِل

. ونسرد ما تكلمناه يف أنفسنا .كذا وكذا: نقول ،ماذا تتكلمون يف باطنكم
ولكن  ،وأحياناً نتكلم يف رؤيانا ونفهم من اآلخرين أيضاً. وهذا تكلّم نفسي

وهذا . مث ننقل الكالم حبذافريه إىل اآلخرين. ال يشعر به أي شخص جبنبنا
 .طراز آخر من الكالم

وهناك أشخاص يعرض على أنظارهم يف عامل اليقظة ما يف عامل املثال من 
يني ال يصّدقون ورمبا بعض املادِّ. ات ويتكلمون مع أشخاص يف عامل املثاللوح

فقد كان . لندعهم وشأهنم )Hallüsinasyon" (وسةلَْه" هذا ويقولون إنه
يعرض على نظره النبوي السامي لوحات مثالية من عامل الربزخ  الرسول 

وهذا . خرينوعامل املثال وهو بدوره ينقل ما شاهده وفهمه وأحّسه إىل اآل
 .نوع آخر من الكالم

، إذ كان الوحي يأيت الرسول . أما الوحي فكالم من نوع آخر كلياً
ن اً ُيسمع باألذُفما كان غريه يشعر به وال يفهمه، فلو كان هذا شيئاً مادّي

واحلال كان يأتيه الوحي وهو واضع رأسه على  . شعر به القريبون منهلَ
كبته املباركة على ركبة أحد الصحب ركبة إحدى زوجاته أو واضع ر

. يفهم الوحي من دون أن يشعر به أحد غريه الكرام، فكان الرسول 
ز آخر وهذا صوت بطْر .اً إليهمفّييبلّغ ذلك الوحي حْر وكان الرسول 
 .وكالم بطرز آخر

س يف قلبه شيء، وهذا طرز آخر من هَميرد اإلهلام إىل قلب الويل، فُي
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حيث يستطيع املوظف املختص " التلغراف"  لغة مورسالكالم مثلما هو يف
بعض األمور يف  وقد تلقى. حتليل ما يبثه هذا اجلهاز من شفرات وإشارات

 فالن :يقول الويل: فمثالً. ، وهو بدوره يستخرج منها معاين شىتقلب الويلّ
وهذا . لباب، ويفتحون الباب فإذا بالشخص املذكور أمامهمعلى ابن فالن 
 .من الكالم طرز آخر

لماء اليوم يهيئون حبساباهتم وجتارهبم أنه فُع: )Telephati( وهناك التلباثي
. وهذا شكل آخر من الكالم. سيأيت يوم ميكنهم أن يتخاطبوا بالتليباثي

اإلنسان به بعضهم لبعض من الداخل  وصول كالموتوجه القلب للقلب و
 .بيان بطرز آخر

قد خلق أمناطاً وطرزاً كثرية ال تعد  ن اهللا أيفهم من كل ما ذكرناه 
 .خاطباتوال حتصى من امل

ْسُت بَِربِّكُْم﴾ لَ﴿أَ: إن اهللا سبحانه قال لنا. موضوعنا عد إىلواآلن لن
ات مورس قّولكننا ال نعلم بأي طراز من الكالم قد قال هذا، فإن كان كَد

سمع أن َنفهذا ال ميكن  ،كما يف الكالم مع الويل -وال مشاحة يف األمثال-
إن . اإن كان وحياً فليس إهلاًمو ،ليس وحياًفهذا إهلام إن كان . ننااذآصوته ب

وإن كان خطاباً للجسد  ،كان كالماً مع الروح فليس هو كالماً مع اجلسد
 .فليس هو من نوع اخلطاب للروح

إن ما يشاهده اإلنسان ويشعر به يف عامل املثال . وهذه نقطة مهمة جداً
إذا ما قاسوا تلك األمور  الناس خيطئ ،أو يف عامل األرواح وعامل الربزخ

العبد إذا ُوضع يف قْبره وُتُويل ": يقول فالرسول . مبوازين هذا العامل
وذَهب أصحاُبه حّىت إنه لَيْسمع قَْرع نِعاهلم، أَتاه ملَكان فأَقعداه، فيقوالن 

   )١(."...؟ما كنَت تقولُ يف هذا الّرجل حممٍد : له

                                                 
 .٨٧البخاري، اجلنائز  )١(
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فالنتيجة  ،ه السؤال؟ فسواء سئل جسده أو روحهُترى إىل أي شيء يوجَّ
فاحلاضرون حوله ال يشعرون به  ،ى لو شعر امليت هبذا الكالمفحّت .ال تتغري
يسمعوا شيئاً قط، لة يف القرب فال ميكنهم أن وحىت لو وضعوا آلة مسّج. قطعاً

ة جتري يف أبعاد أخرى وليست من طراز أبعادكم، كاألبعاد مذلك ألن املكالَ
وغريه، البعد الرابع واخلامس  )Einstein(أَلَْبرت أيْنشتاين ل إليها اليت توّص

كذلك املسألة تتبدل بتبدل املكان، وتربز أمامكم هبوية . وأمثاهلا من األبعاد
ويلزم أالّ . م خاص هبا﴾ كالم اهللا للروح بكالْمكُلَْسُت بَِربِّأخرى؛ لذا فـ﴿أَ

بشكل إحساس  أعيهبل ميكن أن . أنتظر أن أدرك تأثري هذا الكالم أو أحفظه
 .إهلامات على شكلفنحن نستشعر هبذا بوجداننا . منبعث من الوجدان
 قلت. إنين مل أشعر هبذا: ذه املسألةهل يأثناء إيضاحالناس  قال يل أحد

داً ألنين أتذكر جّي. وشأنك به، فإن مل تشعر به فأنت وأنا شعرُت: له
ق إىل بالتْو": جيبأُ "بأي شيء شعرت به"استشعاري به وإذا ما ُسئلت 

لقد مسعت هذا الصوت برغبايت غري املتناهية رغم أين . "د املغروز يفّاألَب
د، ويف احلقيقة أنين ال أستطيع إدراك الباري عز وجل ألنين حمدود مقّي. تناٍهُم

ولكن أدرك عدم املقيد واملطلق مبا يفّ من ! احملدود َريغ درك املطلَقفكيف أُ
رة حمدودة يف هذا العامل احملدود تعيش يف عاملها فحَش. ق حنوهرغبة وتْو

واألشياء الداخلة يف حياهتا هي األخرى  .مث متوت ،احملدود وحياهتا احملدودة
غري "و "حمدود ال"ـوأنا مثلها يف عامل حمدود، ولكن أفكر يف ال .حمدودة
ق إىل اجلنة ورؤية مجال د، أمحل يف روحي التْوففّي رغبة حنو األَب. "املتناهي

 أحسسُت" وهلذا قلت. ي هذاها ال يزول مهّالدنيا كلَّ وحىت لو متلكُت .اهللا
 .ألن يفّ هذه احلال ،"به

. فأياً كان الوجدان، فهو يترمن بذكر اهللا بكلياته وأقسامه وال يكذب قط
وهلذا ال جيد القلب الذي هو . ا يرغب فيه يسكن ويطمئنفعندما تعطونه م

وإشارة هلذا . ه إالّ إذا وجد الوجدان سكينته وطمأنينتهسكينَت ربانيةٌ لطيفةٌ
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الَِّذيَن آَمُنوا َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهْم بِِذكْرِ اِهللا أَالَ بِِذكْرِ اِهللا ﴿: تقول اآلية الكرمية
 ).٢٨ :الرعد(﴾َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب

وأمثاله من الفالسفة تركوا  )Bergson" (برجسون"وهناك أمر آخر فـ
واستعملوا وجداهنم  مجيع األدلة العقلية والنقلية يف إثبات وجود اهللا 

إنين ": يف إحدى املرات )Kant" (كانت" حىت يقول. وحده دليالً على ذلك
. "ظمتهتركت مجيع معلومايت وراء ظهري كي أعرف اهللا معرفة تليق بع

ودليله الوحيد هو . جنده يريد أن يسلك هذا الطريق "برجسون" بينما
فال يسكن  ،فالوجدان يضطرب ويقلق كثرياً من إنكار اهللا سبحانه. الوجدان

واإلنسان عندما يستمع إىل صوت الوجدان . وال يطمئن إالّ باإلميان باهللا
فهذه احلال . ديوأب يشعر دوماً بوجود معبود أزيلّ ،الصادر من األعماق

ى﴾ الذي عّبر عن نفسه بكلمات صامته يف لَ﴿َببـ وهذا األداء هو اجلواب
فأميا إنسان إذا . ﴾ْمكُبَِّرُت بِْسلَ﴿أَ جواباً على سؤاله تعاىلوجدان اإلنسان، 

وإالّ . سيجد ذلك الصدى يصعد من أعماق روحه ،ما راقب والحظ بدقة
نعم إنه موجود يف .  التناقضيقع يف ،لو يبحث عنه يف العقل أو اجلسد

فأهل التحقيق وأهل . وجدان كل أحد، إالّ أن إثباته خيص ميدانه هو
الشهود واألصفياء واألولياء واألنبياء مجيعهم شاهدوه بوضوح كالشمس يف 

 .رابعة النهار وأظهروه لآلخرين
ن هذا لكم كما نبني شجرة من أما إثباته بالعقل فإننا ال نستطيع أن نبّي

فالذي يستمع إىل وجدانه ويشاهد ما . شجار الدلب أو شجرة الصنوبرأ
 .جيري فيه سيشاهد هذا وسيدركه وسيسمعه
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 .لقد بّين القرآن الكرمي أن اإلرادة الكلية خاصة باهللا وحده :السؤال
بناء  فالذي يرتكب اآلثام هل يرتكبها ،ومن املعلوم أن لإلنسان إرادة جزئية

 على إرادته أم أن إرادة اهللا الكلية هي اليت تدفعه الرتكاب اإلمث؟
وحنن نطلق عليها  ،له إرادة إن اإلنسان: نلخص املسألة باآليت :اجلواب

ونطلق  ".قدرة الكسب البشري"، أو "املشيئة البشرية"أو  "اإلرادة اجلزئية"
، "اإلرادة"، "القدرة وقوة اخللق أ" ،"اإلرادة الكلية"على خلق اهللا سبحانه 

فإذا أخذت املسألة من جهتها اليت تعود ). وهذه صفات اهللا ( "التكوين"
. إىل اهللا ُتفهم كأن اهللا يدفع األشياء إىل اإلجياد اضطراراً فتظهر يف الوجود

وإذا ما أخذت املسألة من جهتها اليت تعود . "اجلرب"وهكذا تدخل يف مسألة 
 نسان هو الذي يفعل فعله، وعند ذلك يدخل فكرفهم أن اإلإىل اإلنسان ُت

 ."العبد خالق ألفعاله" املؤسس على قوهلم "املعتزلة-القدرية"
إن اهللا سبحانه خالق كل شيء يف الوجود، فاإلرادة الكلية الواردة يف 

 ﴾َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ َواُهللا﴿: حىت أن اآلية الكرمية. ؤال هي هذهـالس
: فمثالً. تبّين أن اهللا خالقكم وخالق أعمالكم الصادرة منكم )٩٦: الصافات(

إذا صنعتم سيارة، أو أنشأمت بناًء فاهللا هو خالق هذه األشياء، وأنتم وأفعالكم 
كم، وهو الكسب واملباشرة البشرية، ولكن هناك أمر خيّص. تعودون إىل اهللا

اليت تنري وهذا هو شرط عادي وشيء كامليل، كلمس مفتاح شبكة الكهرباء 
ل لكم يف األمر قطعاً، ال دْخ: العوامل، فكما ال ميكن القول يف هذا املوقف

 . كذلك ال ميكن أن يعود كل شيء إليكم
عندما خيلق هذه األشياء قد قَبِل  فالعمل بتمامه يعود إىل اهللا، ولكنه 
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وأنشأ كل ما يعمله على ذلك  ،داخلتكم اجلزئية شرطاً عادياً يف خلقهاُم
 .زء االختيارياجل

إن نظام الكهرباء يف هذا اجلامع قد خلقه اهللا سبحانه، وإضاءته : فمثالً
 جمدداً خيص اهللا أيضاً؛ فإجياد ضوء من سيل األلكترونات وإضاءة اجلامع كلٌّ
منه ِفْعل بذاته، وهذه األفعال تعود إىل اهللا الذي هو نور النور منّور النور 

داخلة يف إضاءة هذا اجلامع ومباشرة ولكن لكم حصة وم. مصّور النور
بالفعل، وهو ما وضعه اهللا سبحانه من نظام يف الكهرباء، وهو جمرد ملسكم 

ووظيفة إضاءة اجلامع بنظام الكهرباء ختص اهللا سبحانه . املفتاح يتنور اجلامع
 .وهي وظيفة تفوق كثرياً طاقاتكم وإرادتكم

عمل وللسري، أُعطيت لكم مكنة مهيأة لل: مثالً ...ولنوضح األمر أكثر
فتحريك تلك املاكنة خيص الذي أنشأها، لذا . وظيفة ملس مفتاح العمل

اإلرادة "أو  "الكسب"نقول هلذه املباشرة اجلزئية اليت ختص اإلنسان بـ
وهبذا تنقسم . "اإلجياد" و" اخللق"، أما ما خيص اهللا سبحانه بـ"اجلزئية

 :اإلرادة إىل قسمني
 اإلرادة الكلية -ا

 اإلرادة اجلزئية -ب
 ﴾َوَما َتَشاُءونَ إِالَّ أَنْ َيَشاَء اُهللافاإلرادة أو املشيئة ختص اهللا وحده ﴿

ولكن لئال يفهم األمر خطأ؛ إننا عندما نقول هذا الكالم نقول إن  ).٣٠: اإلنسان(
فله إرادة أيضاً، وذلك لئال نقع يف التضاد الذي  ،للعبد أيضاً وظيفة ملس املفتاح

وعندما نقول إن الذي أوجد الشيء هو اهللا نبني به أننا ال . ذهب اجلربيةيف م
ننظر إىل األمور بنظر املعتزلة، وهبذا ال نّدعي الشرك باهللا ال يف ألوهيته وال يف 

فكما أن اهللا سبحانه واحد أحد يف ذاته فهو واحد أحد يف . ربوبيته تعاىل
ولكن ألجل . لق كل شيء بذاتهفهو خا ،ه على غريهحمل عملُإجراءاته، ال ُي

 .بل مباشرة البشر شرطاً عادياًالتكليف وأمثاله من األسرار واحلكم قد قَ
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  :وألجل اإليضاح نورد مثاالً يذكره رائد عظيم
إىل أين تريد : إذا أخذت طفالً عاجزاً ضعيفاً على عاتقك، وخّيرته قائالً"

عالٍ، وأنت  وطلب الطفل الصعود على جبلٍ. الذهاب، فسآخذك إليه
: فال شك أنك ستقول له. أخذته إىل هناك، ولكن الطفل مترض أو سقط

وهللا املثل -وهكذا  .وتعاقبه، وتزيده لطمة تأديب! أنت الذي طلبت
فهو سبحانه أحكم احلاكمني جعل إرادة عبده الذي هو يف منتهى  -األعلى

 )١(."الضعف شرطاً عادياً إلرادته الكلية
كال، : شك أن اجلواب ميكن إنكار إرادة الطفل؟ الففي هذا املثال هل 

أما الذي أوصله إىل ذلك املكان العايل فهو أنت، . ألنه هو الذي طلب وأراد
واملرض كذلك مل يفعله الطفل، ورمبا مل يصدر منه غري الطلب، لذا فال بد 
. من التمييز بني الذي مّرض وأوصل الطفل إىل هناك والذي طلب هذا الفعل

وال يعلم حقيقة . ننظر إىل القدر وإرادة اإلنسان من هذا املعىن والفهمفنحن 
 .رالشيء إالّ اهللا املقّد

                                                 
 .املثال السابع/ بحث الثاين امل/ الكلمات لبديع الزمان سعيد النورسي، الكلمة السادسة والعشرون  )١(
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َمْن َيْهِد اُهللا فَُهَو الُْمْهَتِد َوَمْن ُيْضِللْ فَلَْن يف القرآن الكرمي ﴿ :السؤال
اك أيضاً، أن اهللا قد منح اإلنسان العقل وهن )١٧:الكهف(﴾َتجَِد لَُه َوِليا ُمْرِشًدا

كيف ميكننا أن نؤلّف . والتفكر وله إرادته وهداه اهللا السبيلني أميا شاء سلك
 بني األمرين؟
 :يف هذا السؤال شقان :اجلواب

هل الشيء حيدث باإلرادة الكلية مبا يشاؤه اهللا، أم أن اإلنسان يستعمل 
الطريق املستقيم، الرشد، الطريق : عينإرادته؟ فاهلداية الواردة يف السؤال ت

ني، الضياع عن الطريق طريق الضالّ :أما الضاللة. الذي سلكه األنبياء
ال األمرين فعلٌ أن ِك تبني فإذا ما دقق النظر. املستقيم، االحنراف عن اجلادة

وعلى . وظيفةلواحد، وأن جهته اليت تعود إىل اإلنسان عبارة عن أُفعولة، 
، إذ كل فعل يرجع إىل اهللا، فال فعل يض كليهما إىل اهللا هذا يقتضي تفو

خيلق الضاللة ومبقتضى امسه  "املضلّ"ال يرجع إليه، فاهللا مبقتضى امسه 
 .خيلق اهلداية، فالذي يهدي ويضل هو اهللا وحده  "اهلادي"

ولكن هذا ال يعين، أن العبد ُيدفع إىل الضاللة واهلداية دفعاً وكرها من 
من دون أن يكون للعبد دخل ومباشرة، فيكون ضاالً أو مهتدياً بل اهللا ِق

 :وميكن أن نفهم هذه املسألة باختصار كاآليت. راشداً
 .إن االهتداء أو السقوط يف الضاللة، ليكن فعالً بثقل عشرة أطنان مثالً

فإن إعطاء واحد من مائة من هذا الثقل إىل اإلنسان خطأ، ألن املالك 
 .بد أن ُيعطى الفعل إىل مالكه بحانه فالاحلقيقي هو اهللا س
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فاجمليء . إن اهللا سبحانه يهدي، وله وسائل للهداية: ولنوضح األمر أكثر
واالستماع إىل  ؛إىل اجلامع واإلنصات إىل الوعظ والتنور فكراً طرٌق للهداية

 ؛القرآن الكرمي والتدبر يف معانيه والنفوذ يف أعماقها من طرق اهلداية أيضاً
والتتلمذ على أحاديثه الشريفة النابعة من القلب  جملس الرسول  وحضور

واالستماع إليها بأُذن الروح واإلنصات إليه بقلب شهيد وجعل وجدانه 
فاإلنسان يف هذه  ...مرآة عاكسة ملا يرد منه من التجليات من طرق اهلداية

 ولكن اهللا نعم، إن اجمليء إىل اجلامع مباشرةٌ جزئية، . الطرق يباشر اهلداية
ولكن الطارق لباب اهللا  ،جيعل هذا اجمليء وسيلة للهداية، فاهلادي هو اهللا

 ."الكسب" بلوغاً إىل هذه اهلداية هو العبد بعنوان
واإلنسان بتردده إىل احلانات وأماكن السفاهة واألصنام يكون قد طرق 

اء، وإذا واهللا سبحانه يضلّه إذا ش. "أضلّين" وكأنه يقول "املضلّ"باب اسم 
النظر إىل اإلرادة اجلزئية لإلنسان  معّنافإذا ما أَ. شاء يوجد عوائق لئال يضله

 .جندها صغرية وضئيلة إىل حد ال ميكن أن توجِد اهلداية وال الضاللة
عندما تستمعون إىل القرآن الكرمي والوعظ ! أتريدون مثاالً؟ انظروا

بينما شخص آخر . يف النور ن كتاباً علمياً يغرق باطنكمأوواإلرشاد أو تقر
أو الوعظ والنصيحة بل أرّق املناجاة القلبية، إذا  مبجرد مساعه األذان احملمدّي

 .به ينـزعج ويتضايق حىت يشكو من صوت األذان
قدم امرئ  مبعىن أن الذي يهدي ويضل هو اهللا، ولكن إذا ما وطئْت

كما . ن العملم ٩٩٩.٩طريق الضاللة فإن اهللا سبحانه خيلق ما خيصه وهو 
ولرغبته هذه . مث جيعله مييل إىل الضاللة ،هو احلال يف ملس مفتاح الكهرباء

 .إما يعاقبه أو يعفو عنه
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نشاهد أن اهللا قد أعطى الكثريين األموال الطائلة والسيارات  :السؤال
 بينما اآلخرون ...الفارهة والقصور الفخمة والشرف الرفيع والصيت الذائع

 فيا ترى هل. وتصيبهم آالم وباليا ومصائب وفقر وعلل ايتضورون جوًع
هؤالء فاسدون واآلخرون حيبهم اهللا حىت أغدق عليهم ما أغدق، بينما 

 هؤالء ينسحقون حتت وطأة أعباء احلياة؟
 وإالوإالّ . هذا النمط من السؤال ال ُيسأل إالّ للتعلم فحسب :اجلواب
واحلقيقة أن الذي يعاين مثل هذه املعاناة يلزمه هذا . يكون آمثاً فإن السائل

 .السؤال
نعم، إن اهللا يعطي ملن يشاء العمارات والسيارات واخليول املسومة 

وينبغي يف كل هذا . وملن يشاء الفقر والضرورة واحلاجة ...واألنعام واحلرث
فمثالً كما  .ة بالفردعدم إنكار دور األسباب اآلتية من األسرة والبيئة احمليط

ال ميكن إنكار كون علمه  ،ال ميكن إنكار دراية شخص يف كسبه املال
عالوة على ذلك فإن اهللا يف . بطرق الكسب وفق ظروفه احمليطة سبباً لكسبه

ومع هذا فقد . الوقت الذي أظهر أهلية بعضهم، مل يعطهم املال واألوالد
عن عبد اهللا بن مسعود " :ورد يف حديث ذي مغزى عميق خيص موضوعنا

إن اهللا قَسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم  :قال قال رسول اهللا 
أرزاقكم وإنّ اهللا عز وجل يعطي الدنيا من حيبُّ وَمن ال حيّب وال ُيعطي 

  )١(."ين فقد أحبَّهين إال ملن أحب فمن أعطاه اهللا الدِّالدِّ

                                                 
 .١/٣٨٧املسند ألمحد بن حنبل،  )١(
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نعم، إن اهللا إذا شاء . حية أخرى ال ينبغي أن تعّد األموال خرياًومن نا
فاخلري وارد يف كال . أحياناً البعض األموال واألوالد وأحياناً ال يؤتيهم يؤيت

ألنك إن كنت صاحلاً واستعملت ما آتاك اهللا من مال يف صاحل . احلالتني
الصراط السوي  عن األعمال فإنه يكون لك خرياً، وإن كنت طاحلاً وضاالًّ

 .فإعطاء اهللا لك ليس خرياً
. نعم، إن مل تكن لك استقامة على الطريق فالفقر يكون لك باباً للكفر

كذلك إن مل . ألنه يسوقك إىل عصيان اهللا، ويوماً بعد يوم تزيد عصياناً هللا
تكن على الصراط السوي ومل تكن لك حياة قلبية وروحية يكون غناك 

﴿َواْعلَُموا أَنََّما أَْمَوالُكُْم َوأَْوالَُدكُْم ِفْتَنةٌ َوأَنَّ : قال تعاىل. باالً عليك وبالءَو
. هذا االمتحان يف ولقد خسر الكثريون .)٢٨ :األنفال(اَهللا ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم﴾

إذ هناك الكثريون جداً ممن غرقوا يف الثروات الطائلة وليس يف قلوهبم 
ن إتيان اهللا األموال ملثل هؤالء إلذا ف. بصيص من نور بسبب كفراهنم النعم
وهم يستحقون هذه النتيجة ألهنم أماتوا . إمنا هو استدراج ووسيلة إلضالهلم

 .حياهتم القلبية والروحية وأفسدوا قابلياهتم اليت وهبهم اهللا
كم ِمن أْشعثَ أغَْبر ": ولعل احلديث الشريف اآليت يوضح األمر أكثر

ال ُيْؤَبه له لو أقسم على اهللا َألَبّره، منهم )  خلقنيصاحب ثوبني(ذي ِطْمَرْين 
له  س بن مالك ما كانعلماً أن الرباء بن مالك أخا أَن )١(."ُء بن مالٍكالربا

ولرمبا . فكان يعيش على ما يسد الرمق. سكن يأوي إليهطعام يأكله وال َم
م العظيمة هناك الكثريون ممن يشبه الرباء أشعث أغرب لكن اهللا نظر إىل قلوهب

 لسان الرسول  علىحهم هذه املنـزلة، فكما ورد وأرواحهم الواسعة ومَن
 .لو أقسم على اهللا ألبّره

حسب  وهلذا فليس الغىن وحده وال الفقر وحده مصيبة، وإمنا كلٌّ
قد  والرسول . والغىن يف موضع يعّدان نعمة إهلية الفقر يف موضعٍ. موقعه

                                                 
 .٥٥الترمذي، املناقب،  )١(
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 )١(."أما َتْرَضى أنْ تكون هلم الدنيا ولنا األخرةُ"اختار الفقر بإرادته وقال 
يف الوقت الذي وردت إليه خزائن الدنيا يكتفي   ونرى أن سيدنا عمر

 .بالكفاف من العيش ويرفض الزيادة عليه
إن مل يكن : فمثالً -والعياذ باهللا-ولكن هناك فقر يكاد يكون كفراً 

ال صادراً من شخص مؤمن، بل من شخص كافر بالنعم، فهذا السؤ
   .الشخص الذي يشكو من نعم اهللا يكون كافراً

واألصل يف . مبعىن أن الفقر نعمة يف موضعه، والغىن نعمة يف موضعه
 .املسألة وجود املصّدق يف القلب

  مجيل ما يأيت منك، ! يا ريب
  يعجبين كل ما يأيت منك
  ناً، سواء أكانت خلعة أو كف

  دة مفتحة كانت أو شوكة،ْرَو
  ..فلطفك مجيل وقهرك مجيل

 .كل ما يأيت منك مجيل: دون يف شرقي األناضوليرّدكما و 
نعم، إن اإلنسان لو كان يف حبر من الغىن، وكان مع اهللا سبحانه 
فسيكون كالشيخ عبد القادر الكيالين الذي قدمه على أكتاف األولياء وقدم 

فقد خسر  كان مقطوع الصلة مع اهللا ولكن إن. فهعلى كت رسول اهللا 
وكذا الغين الذي ال . وذلك هو اخلسران املبني ،الدنيا واآلخرة ذلك الفقُري

 .له مع اهللا سيكون مصريه اخلسران وإن كان يرفل بالسعادة ظاهراً صلة

                                                 
 .٣١؛ مسلم، الطالق، ٢، )٦٦(البخاري، تفسري سورة  )١(
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ضهم أعمى ِلَم مل خيلق اهللا تعاىل عباده متساوين؟ فقد خلق بع :السؤال
 وآخر أعرج؟
 :جنيب عن هذا السؤال قائلني :اجلواب

إن اهللا مالك امللك يتصرف يف ملكه كيف يشاء، ال يتدخل أحد يف  .١
فالذي خلق ذرات جسمك ونظم تركيب أجزاء جسمك هو . إجراءاته قط

 مقابل هذاشيئاً  إنك مل تعِط. اهللا، والذي وهب لك اإلنسانية هو اهللا أيضاً
فلو كنت قد أعطيت شيئاً مقدماً فلرمبا كان . لك حقاً عليه أن تّدعيكي 

ال تعطين عيناً واحدة بل عينني، وال يداً واحدة بل ": لك احلق يف السؤال
سند إليه فأنت مل تعطه شيئاً حىت ُت. وأمثاهلا من الطلب واإلعتراض "يدين

الذي يه إن الظلم نابع من عدم اإليفاء حبق، فأين حقك عل). حاشاه(الظلم 
 .عليك الظلم وقوع، حىت تّدعى مل تستوفه منه

أوجدك من العدم، مث جعلك إنساناً، فلو تدبرت قليالً فإن دونك  إن اهللا 
 .عند ذلك جتد نفسك قد نلت الكثري من النعم. كثري جداً جداً من املخلوقات

ل إنسان ولكنه يعّوضه عنها يف اآلخرة ْجإن اهللا سبحانه قد يأخذ رِ .٢
أشياء كثرية، إذ ُيشعر ذلك اإلنسان بأخذه ذلك اجلزء منه بعجزه وضعفه ب

عل قلب ذلك اإلنسان يشرع باالنشراح ولئن َج. وفقره وحيّول قلبه حنوه
فهذا يعين يف احلقيقة . له الكثري وأخذ منه القليل عطىواالنكشاف فلقد أَ

رزق كما ي. ال يبدو كذلكلطف اهللا سبحانه بذلك اإلنسان وإن كان 
أحدهم الشهادة ويدخله اجلنة، وحيظى باحلضور اإلهلي، وهي مرتبة يغبطه 
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يا ليتنا نفوز بالشهادة "يقون والصاحلون، حىت يقول من يراه عليها الصّد
ع إرباً إرباً ملا عّد أنه فقد طّفإنسان كهذا الذي نال الشهادة لو قُ. "مثله

 .أكرب بكثري مما أعطاه نالهالكثري، إذ الذي 
ادر جداً أن ينحرف بعض الذين فقدوا بعض أجزائهم إىل الشعور ون

بالنقص واالعتراض والسخط والتشاؤم، فالكثريون منهم أصبحت هذه 
األصل يف املسألة تنبيه روح ف. .النقائص وسيلة لدفعهم إىل التوجه إىل اهللا

 .هلاهم خملوقون أصالً  الذين الشوق إىل اآلخرة يف الناس
وتورثهم  هباواآلخرون يتعظون . تدفع صاحبها إىل اهللا فإن هذه العوارض

 .الثقة واالطمئنان باهللا وعندها حيصل املقصود املتسم باحلكمة
إن اإلنسان واحليوان والنبات ومجيع املوجودات ال تظهر إىل الوجود إالّ 

ض نفسها كاملرايا لتلك القدرة، مث فتوىف مهمتها بعْر. بقدرة نافذة فيها
 .غريها حملها سرح الوجود ليحلّتنسحب من م

يف هذا العامل إمنا هي مواضع إلجراء  ومجيع املواليد ومجيع الوفيات
فكما أن وجود أي شيء كان دليل على موجٍد وراء الستار، . االمتحان

كذلك وفاة كل شيء وانتهاء وظيفته دليل على أبدية ذلك املوجد الذي 
فكما أننا واملوجودات كلها ظهرنا . رله وال آِخ وراء الستار الذي ال أول

د، وندل بوجودنا على وجود موجِ. "شيء ال"إىل الوجود من العدم ومن 
عند - كذلك بتركنا ؛منا على واحد بصري مسيع عليموببصرنا ومسعنا وعلْ

. "الواحد الفرد" كل ما محلناه أمانةً على امتداد احلياة ندل على -الوفاة
 ).٢:امللك(﴾َوالَْحَياةَ ِلَيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً الَِّذي َخلََق الَْمْوَتفـ﴿

إن أهم شيء بالنسبة لإلنسان إدراكه سر اجمليء إىل الدنيا واجتيازه 
 . امتحان الوجود، والتهيؤ إىل الرحيل

هل آجال الذين يتوفون يف آن : واآلن بعد هذا التمهيد نتناول موضوع
 واحد قد أتاهم معاً؟
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وليس هناك مانع قط يف خالف . إن أجل مجيعهم قد أتاهم معاًنعم، 
القابض على الوجود كله يوجد كل شيء وكل  فكما أن اهللا . هذا األمر

ميتهم فإنه قادر على أن ُي ،الناس معاً وفق قدره بدءاً من الذرات إىل اجملرات
افهم يفيات املتنوعة واتصوإن وجودهم يف أماكن متعددة وبالكَ. كلهم معاً

 .باألوصاف املختلفة ال ُيشكّل مانعاً من ذلك
ولكن . شك أن إيراد مثال، يعكس متاماً القدرة املطلقة صعب جداً ال

ميكن إعطاء أمثلة كثرية من األشياء اليت ميكن أن تكون مرايا لتلك القدرة 
 .فتنور الفكر
إن املوجودات املختلفة يف األوصاف والكيفيات املتوجهة : فمثالً

شمس، متضي حياهتا متوجهة إليها دون أن تسبب ما يكدر احلياة، فتأخذ لل
أمجل احلاالت حتت ضيائها متحولة من لون إىل آخر، وتنمو وتترعرع 

كذلك احلال يف كل شيء يتلقح يف . مث تنطفئ وترحل. بشروقها وغروهبا
الربيع وينتشر يف الصيف، ويزداد منواً مث يصفر يف اخلريف ويذبل، ولكن 

له العلم املطلق  فكلها يظهر وجوده حسب الطريق الذي خيططه. قدُره كلٍّل
، ال كيفما املطلقة خططه وتصاميمه وبتوجيه اإلرادة املطلقة واملشيئةوفق و

اتفق وال حبسب رغبة املوجود، بل حسب ما تريده تلك املشيئة واإلرادة 
ِمْن َوَرقٍَة إِالَّ َيْعلَُمَها َوالَ َحبٍَّة ِفي  َوَيْعلَُم َما ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوَما َتْسقُطُ﴿

 ).٥٩: األنعام(﴾ظُلَُماِت اَألْرضِ َوالَ َرطْبٍ َوالَ َيابِسٍ إِالَّ ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ
فلئن كانت حياة األشجار واألعشاب والبذور والنوى وموهتا ومنوها 

ُيترك اإلنسان  ومثراهتا تراقب مراقبة جادة إىل هذه الدرجة، فهل ميكن أن
سدًى وهو أكمل املوجودات؟ إن مالك امللك الذي ال يشغله مسٌع عن مسع 

شك أنه يهتم باإلنسان الذي هو أعز خملوق وأبدع  وال رؤية عن رؤية ال
صنعة لديه سبحانه، وينعم على كل فرد منه ما ينعم على نوع املخلوقات 

. امل بشكل خاصويرعى اإلنسان الذي هو فهرس العو. األخرى وجنسها
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وسيشّرفه حبضوره  ،ويتفضل عليه من أفضاله وإحساناته اخلاصة ما يتفضل
 .بَسوقه اخلاص

وأحياناً يف  ،وق اإلهلي قد يكون أحياناً على فراشهذه الدعوة والسَّ
. حىت قد تكون فرادى وأحياناً جمتمعة ،وأحياناً بآفة ومصيبة ،ساحة احلرب

إن . ة من حيث زاوية نظر اخلالق إىل اإلنسانفهذه األمور ال تؤثر يف النتيج
القدير املطلق، والقابض على أنفاس كل كائن حي وزمام كل واملطلق  العليم

هذا القدير العليم، قبُضه لألرواح وفق ما كتب .. إنسان ويرسله مىت شاء
إن هذا ، وأمر منطقي ومعقول جداً -سواء كان فرداً معيناً أو مجاعة- عنده 

تسريح فوج من اجليش بأمر من القائد العام، ذلك املوعد الذي  شبيه مبوعد
 .كان حمدداً مسبقاً

 ،فضالً عن ذلك فإن هناك مالئكة كثريين جداً مكلفون بقبض األرواح
ميكنهم أن يقبضوا األرواح يف آن واحد يف األماكن اليت انتشرت فيها 

ناك عدد من بل رمبا ه ،الكرمي سبحانه ماآلفات، بتقدير وإشراف مالكه
املالئكة ميكنهم أن يقابلوا كل شخص متوىف ويستقبلوه وفق ما بني أيديهم 

 .من الكتاب
ال ميكن لإلنسان  -إذا ما لوحظ بدقة-يف مثل هذه اآلفات واملصائب 
ورمبا حنتاج إىل جملدات . ل املتوفني معاًأالّ يشاهد التقدير املسبق وجميء أَج
فضالً عن أن . العجيبة يف هذا الشأنلتسجيل مجيع احلوادث اخلارقة و

فال يغادر يوم إالّ . املسجَّل منها واملكتوب كثري إىل حد يتجاوز اجمللدات
 .ونطّلع يف املطبوعات على بضع من هذه احلوادث اخلارقة

أن الزلزال الرهيب الذي جيعل عايل املدن سافلها، يف الوقت الذي : مثالً
م ما ُيبذل من جهود مضنية، إذا مبئات من ال ميكن إنقاذ أُلوف من الناس رغ

األطفال العاجزين حىت عن احلفاظ على أنفسهم، يعثر عليهم حتت األرض 
أو تدحرج عربة إىل قناة املاء ويتوىف . وهم يف راحة دون أن ميسهم أي ضرر
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ن فيها من العمال، وإذا مبسافات بعيدة عن احلادث يعثر على طفل مجيع َم
وكذا يف حادثة سقوط طائرة حيترق . اء مل يصبه أي أذىيف القماط فوق امل

كل من فيها مبا فيها املالحون املاهرون جداً، وعلى ُبعد مئيت متر من احلادث 
وأمثاهلا من احلوادث تثبت أن احلياة .. .ُيعثر على طفل حمبوب مل يصبه أذى

 واملوت ليس حبلهما على غارهبما، بل حيدثان بتدبري َمن هو عليم بصري
 .رمدّب

بعد أن ينهوا  ،إن كل خملوق يأيت إىل احلياة فرداً فرداً أو جمموعة جمموعة
أعماهلم اليت كُلّفوا هبا واملسجلة يف سجل أعماهلم األساس وذلك مبجيء 

م دقائقها وأسرارها وكشفوا عما آجاهلم، وبعد أن أّدوا مهام فطرهتم وفْه
نا مجيعاً وهو اهللا ات من أرسلَوراء الطبيعة من خفايا وأصبحوا مرايا لتجلي

أقول بعد أن أكملوا عمرهم يسّرحون فرداً فرداً أو جمموعة .. سبحانه
 .جمموعة

إن هذا العلم بإتيان املخلوقات مث تسرحيهم من أعماهلم، أي إهناء 
ن جداً على اهللا العليم بكل أمر هّي ،وظائفهم وإتيان آجاهلم يف آن واحد

 فضالً عن أننا نعلم أن الذي يعلم اجلهر وأخفى شيء من بدايته إىل ختامه،
له عدد غفري من املالئكة حول كل إنسان وعدد كثري من املالئكة لقبض 

 .األرواح
 :اعتراض على هذه الصورةهنا  ورمبا يرد

إن يف مثل هذه املصائب يذهب كثري من األبرياء جبنب الذين يستحقون "
 "البالء فهل توضحون األمر لنا؟

إن هذا السؤال نابع من خطأ يف العقيدة والتصور : إىل القولفنبادر 
إذ لو كانت احلياة جمرد هذه احلياة الدنيوية وال توجد آخرة وليس . اإلمياين

بوجود وجه  ما يربرهرمبا كان هلذا االعتراض  ،لإلنسان إالّ هذه الدنيا
ل، زرعة، وساحة عمبينما هذه الدنيا لإلنسان ليست إالّ َم. صواب فيه
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در وموضع احلصاد وأخذ الثمرات أما اآلخرة فهي البْي .وصالون انتظار
وهلذا فال غرابة قطعاً . ومكان لبلوغ السعادات والنجاة من إزعاجات الدنيا

بل إن جريان األمر هكذا هو . يف موت الطيب واخلبيث والربيء واجملرم معاً
وجوداً جديداً  ألن كل إنسان سينال يف البعث. املوافق للعقل واملنطق

فإما حياة سعيدة خالدة أو شقاء . حسب نياته وأطواره ويعامل وفقهما
 .دائم

إن املوت واألجل عبارة عن انتهاء مدة البقاء والعمل يف : حاصل الكالم
فمثل هذه املدة ما هي إالّ ما أعّده البصري العليم من خطة . هذه الدنيا

ية، وتنفذ يف الوقت احملدد مرسومة مسبقاً ومسجلة يف السجالت األساس
 .وال فرق منطقياً يف هذا إن كان فرداً أو جمموعة. بأمره سبحانه أيضاً

 -كما هو هنا ويف كثري من املسائل-وأعتقد أن السبب األول لالحنراف 
وسبب آخر أيضاً هو . هو اجلهل بالعلم اإلهلي املطلق وبقدرته غري احملدودة

فإن مل نتمكن من االنسالخ من . ياء واحلوادثاخلطأ يف زاوية النظر إىل األش
مفاهيم الطبيعة واملصادفة، ومل نرَق وجداناً إىل التجرد، فإن باطننا سيمتلئ 
باملفاهيم الزائفة ويغدو ميداناً لصراع الوساوس الشيطانية، يف أثناء مواجهتنا 

وفضالً عن ضعف عاملنا الروحي، وعدم تغذيته الغذاء . لألحداث اجلارية
لالزم، ُيجّرع كؤوس الشبهات اليت ال سند هلا يومياً، وتلك مصيبة رهيبة ا

حفاظهم على أنّ بل حىت  ،جداً ال تؤدي إىل احنراف النسل اآليت فحسب
 .استقامتهم حالياً أمر عجيب



 ١٣٠

  

 אא 
 

 إن كان وقت األجل وكيفيته معيناً مسبقاً فما ذنب القاتل؟ :السؤال
ّينا مسبقاً كما هو معّين لكل ن زمن املوت وكيفيته قد ُعإ: اجلواب

مبعىن أن ما هو وارد وواقع للكائنات قاطبة وارد وواقع أيضاً حلياة . شيء
فاحلقيقة اليت ال ميكن العدول عنها هي بلوغ كل موجود . اإلنسان وموته

 إىل الوجود بطرق معينة ومضي حياته وفق أسس معينة، مث بعد مدة معينة
 .انسحابه من مسرح احلياة ريجي

له  نةميوت سائراً وفق خطة مرسومة معّي نعم، إن كل شيء يولد وينمو مث
 .فهذا نظام عام أزيل ال يتبدل وميتد حىت لآلباد. ضمن دائرة قدر عامة واسعة جداً

إنه من الواضح جداً بالعلوم احلديثة وبقواعدها وأسسها الثابتة الشاملة 
ر كون الذي يسري وفق نظام دقيق ويف انسجام بديع حيّيالنابعة من صميم ال

. من الذرات إىل اجملّرات أن لكل شيء تعييناً مسبقاً وتقديراً معيناً بدًء ،العقول
وال ميكن إيضاح النظام البديع للكون وال االنسجام الرائع الذي فيه، بل ال 

 .  والتخطيط املسبقميكن إحراز أي تقدم يف العلوم الصرفة إالّ مبثل هذا التعيني
إن ما يف الكون الواسع من نظام دقيق وهندسة رائعة والسائر وفق قوانني 
رياضية مقننة معينة هو الذي يدفع إىل القيام ببحوث ودراسات يف خمتربات 
الفيزياء وفق أسس معينة ودراسة وشرح علم التشريح ضمن قواعد معينة، 

كن قطعاً البحث عن العلوم يف كون إذ ال مي. أو االنطالق إىل أعماق الفضاء
ال نظام فيه ويف عامل ال خطة فيه ويف جمموعة من الطبيعة اليت ال تعمل 

بل العلوم أصالً غدت عدسة لقسم من القواعد واألصول فدخلت . بنظام
 ."العلوم" الكتب حتت عنوان
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، بل نريد اكتشفاهتمأمهية العلوم و هنا ال نريد احلط من نناأشك  ال
كري مبوقعها ومكاهنا، ونلفت النظر إىل ما هو أهم وأجلّ وهو النظام التذ

. علوم عنهلواالنسجام البديع الذي كان موجوداً يف الكون قبل كشف ا
فما أعظم القدرة اليت عينت هذا . فكأن هذا النظام كالقلب النابض للكون

هر من حىت ظ. النظام البديع خبطة قدرية مسبقة وجعلته أساساً للكون أمجع
النازلة من "علماء االجتماع من يريد تطبيق هذه القوانني املهيمنة يف العامل 

فعلى الرغم من أن الدعوة إىل القدر إىل . على اجملتمعات اإلنسانية "األعلى
هذا احلد أو بتعبري أصح اجلربية املفرطة معرضة لالعتراض واالنتقاد دائماً إالّ 

تراف بالنظام احلاكم على العامل أو أهنا ذات مغزى عميق من حيث االع
 .باخلطة األزلية املسبقة للعامل

إن أية حقيقة متس العقيدة مستغنية عن إسناد وتصديق من خارجها، 
ولكن جيلنا احلاضر غري احملظوظ الذي زاغ بصره بكثري من النظرات األجنبية 

 ،"!شدكارجع إىل ر": واحنرف قلبه بكثري من هذيانات خارجية عندما خناطبه
ا هذا اجليل يف أقوال الذين أفسدو - ولو باإلشارة- نعتقد أن بيان التناقض 

وإالّ فسري الكون برمته وفق تناسب بديع ونظام دقيق، من . فائدة فيهوأصلّوه 
الذرات إىل اجملرات واالنسجام الكامل والتعيني والتقدير املسبق الذي يربط 

فالعوامل . حاكمية مطلقة مهيمنة مما يدل على ،كل شيء ببعضه، ميأل البصر
مذ خلقها اهللا منقادة إىل هذه احلاكمية املطلقة وختضع يف حتوالهتا خضوعاً 

 .تاماً ألوامرها
وعلى الرغم من أن اخللق األول جربي كلياً بالنسبة للمخلوقات كافة، 

فإن هذه املخلوقات  -له احلرية واإلرادة ممن- مبا فيها اإلنسان وما شاهبهه
اإلرادة واحلرية تتمايز عن أقراهنا يف األمور اليت تندرج حتت إرادهتا،  ذات

 .منطاً خاصاً به) املسبق(وألجل هذا التمايز يأخذ التعيني املبدئي 
ويف احلقيقة إن السؤال الوارد نابع من عدم إدراك هذه اجلهة املتميزة يف 

إدراك مثل هذا وهلذا نعتقد أن . اإلنسان، وعّده كاألشياء األخرى متاماً
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أما بقية . حيلّ املسألة -حىت لقسم منه-الفرق بني اإلنسان وسائر املخلوقات 
 .املسألة فهي عبارة عن قبول إحاطة العلم األزيل بكل شيء

نعم، إن لإلنسان قابلية احلرية واإلرادة وامليل واالختيار خبالف 
ب والعقاب وينسب إىل اإلنسان اخلري والشر والثوا. املخلوقات األخرى

 .حسب تلك احلرية واإلرادة وامليل واالختيار
ومهما كانت إرادة اإلنسان وميله ضئيالً أمام ِعظَم النتائج احلاصلة، إالّ 

الذي -لها شرطاً وسبباً إلظهار ذلك األمر اجلزئي أن اهللا سبحانه قد قبِ
وجب على هيئة ميلٍ حنو اخلري أو الشر، فيكون اإلنسان مب -يه اإلرادةنسّم

واحلادثة الناجتة من . توجه تلك اإلرادة حنو اخلريات أو الشرور مذنباً أو بريئاً
هذا امليل مهما كانت ثقيلة حبيث ال ميكن أن حتُّمل على ظهر اإلنسان إالّ 
. أنه هو الذي دعاها وطلبها مبيله إليها؛ لذا فالعقاب والثواب يعودان إليه

 .ها وعّينها وخلقها يف وقتها علواً كبرياًوتعاىل اهللا عن املسؤولية اليت قّدر
 :ولنفهم هذا يف ضوء هذا املثال

. لو ربط اخلالق العظيم حادثة عظيمة كتبدل املواسم بشهيقنا وزفرينا
ستم أكثر من هذا احلد شهيقاً وزفرياً فسوف أبدل الوضع تنفّ إنْ": وقال

قةً ما بني تنفسنا فلو ارتكبنا احملظور لعدم رؤيتنا عال. "اجلغرايف ملوقعكم
وهو سبحانه وتعاىل بّدل  ،"تناسب العلية" وتبدل املوسم حسب قاعدة

حيث إننا السبب يف  ى عاتقنافاملسؤولية تقع عل ،املوسم حسب ما وعد
 .ذلك، رغم أن الفعل يفوق طاقتنا بكثري

إن كل إنسان يعّد آمثاً ويعاقب، أو بريئاً ويكافأ حسب : ومثل هذا أيضاً
 . وذلك لكونه سبباً يف النتائج احلاصلة .من إرادة جزئية واختيارما لديه 

الثاين من املسألة، أي كيفية التوفيق بني  واآلن لنقف قليالً عند الشّق
 .العلم اإلهلي احمليط بكل شيء وإرادة اإلنسان
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جنب إىل جنب  هو يف العلم اإلهلي، كل شيء يف الوجود وما وراءه
حبيث يكون يف تلك النقطة، قبلُ وبعُد، السبب  .ه، بأسبابه ونتائجتداخلوم

. وجهان للواحد... االبن واألب، الربيع والصيف ،والنتيجة، العلة واملعلول
 .واملعلول كالعلة وحيكم هكذا ،بلُ، والسبب كالنتيجةفُيعلم بعُد كقَ

فأميا شخص وبأي شكل وبأي اجتاه يكون ميله، وبأية جهة سنستعمل، 
فإن تقدير وتعيني تلك النتائج احلاصلة من تلك  ،شرط عاديإرادته اليت هي 

ألن . األسباب املعلومة مسبقاً ال تقّيد إرادة اإلنسان وال تكرهه على شيء
خذت بنظر االعتبار وعّدت فقّدرت حبقه هذه ميول اإلنسان قد أُ

 :مثال ذلك. لذا فإن إرادته قد قبلت إذن وأُعطيت هلا األمهية. التقديرات
متم سعالكم تنالون اهلدايا مىت ما كَت": ل شخص عظيم خلّدامهلو قا

 ".السخية، ومىت ما اصطنعتم السعال فلكم العقاب واحلرمان من اهلدايا
 .فمعىن ذلك أنه قد قبل إرادهتم وعّززها

ميالً  إذا ما أظهرَت": لعبٍد من عباده فلو قال اهللا . وكذلك األمر هنا
وأنا أُعّين ذلك من اآلن حسب ميلك  ،إليه ملَتهبذا االجتاه، فأنا أخلق ما 

 .فمعىن هذا أنه سبحانه قد أعطى أمهية إلرادة اإلنسان ".ذلكإىل 
وبناء على هذا فكما أنه ال تقييد يف التعيني املبدئي فال إكراه أيضاً مبا 

 .خيالف رضا اإلنسان قطعاً
لعلمية اإلهلية إن عبارة عن اخلطة ا) قاملسَب(مث إن القدر والتعيني املبدئي 

اإلنسان وميول اإلنسان ووضع خطة وبرنامج ب أي علمه  .جاز التعبري
 .وفق ما سيقوم به اإلنسان

والعلم ال يعين وجود ما سيحصل بشكل من األشكال يف اخلارج، بل إنَّ 
قدرة اخلالق وإرادته هي اليت توجد ذلك الشيء يف اخلارج بشكل من 

وهلذا فاألشياء اليت ستظهر وَترُِد إىل . األشكال وحسب ميول اإلنسان
وهذا . وإمنا ُعلمت باألشكال اليت وردت. الوجود مل َترِْد ألهنا ُعلمت هكذا
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 أنب وعلماء الكالم يعّبرون عن هذا. بدئي والتعيني األويلهو التقدير املَ
وليس ألنه ُعلم . أي كيف يكون الشيء هكذا ُيعلم ،"العلم تابع للمعلوم"

 ،فكما ال يلزم خططنا العلمية وجود ما تصورناه من األشياء. صلهكذا فَح
كذلك بديهي أن ما نعّده خطط اخلالق من التعيينات املبدئية ليس من 

 .الضروري أن توجِد شيئاً يف اخلارج
السابق - احمليط بعلمه الواسع بكل شيء إن اهللا  :حاصل الكالم

فقد علم . نتائج كاألسبابيعلم األسباب كالنتائج، ويعلم ال -والالحق
سبحانه َمْن ينوي النية احلسنة ليؤدي عمالً حسناً، ومن حياول ارتكاب 

فيخلق  ...وحسب هذه النيات واحملاوالت عّين وقّدر ما سيخلق. السيئات
وحسب ميل املكلّف  اهاألشياء اليت قّدرها حسب مشيئته عندما حيني وقُت

 .ونيته
وت الشخص وكيفيته وكون الشخص اآلخر وهلذا فإن التعيني املبدئي مل

سبباً يف احلادث ال يرفع املسؤولية، وذلك ألن التقدير قد قُّدر بأخذ إرادة 
 .اإلنسان وحريته بنظر االعتبار، وهلذا يسند جرمه إليه وحياسب عليه

ونرى من الضروري االطالع على املصدر األساس يف هذه املسألة 
تها مكرراً، ألن ما بّيناه عبارة عن توضيح العميقة املتعلقة بالقدر ودراس

  .مبستوى العوام، ضمن اُألسس الرصينة للسلف
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 ؟"اإلرادة اجلزئية"و "اإلرادة الكلية" ما هي :السؤال
لدى العوام،  اإلرادة الكلية، هي اإلرادة اليت ُتنسب إىل اهللا  :اجلواب

ن موجوداً يف عهد الصحابة والتابعني وتابع ولكن هذا االصطالح مل يك
وال على إرادة  "اإلرادة الكلية"فهم مل يطلقوا على اإلرادة اإلهلية  .التابعني

والظاهر أنه ال بأس من وضع اصطالح كهذا . "اإلرادة اجلزئية"اإلنسان 
 .علماً أن كالمي هذا مفتوح لالنتقاد. ألجل فهم العوام للمسألة

اصطالحاً كهذا، نابع عن تعبري طبيعي وتقييم لنتائج ويف احلقيقة أن 
 .لذا ميكن أن يعّد نقطة استناد صائبة. احلوادث والوقائع

اليت أطلقت على اإلرادة اإلهلية هذه  "اإلرادة الكلية"وقد قُصد من 
.  فاإلرادة هي اسم إلرادته. املعاين، وهي أن مجيع اإلرادة ختص اهللا 

وهنا نريد . ن دون النظر إىل إرادة غريهق ما أراد ِمخيل  فمىت ما أراد هو
خيلق ما " :أن البعض يقولون: أن نلفت نظركم إىل ما ذكرناه سابقاً وهو

ما شاء اهللا كان ": والصحيح. وهذا الكالم خطأ "ال يريد يريد وال خيلق ما
 ."وما مل يشأ مل يكن

مل يسأل أحداً فعندما خلق سبحانه الكون . فاجلرب هو احلاكم يف الكون
ح ولكنه مَن ،)١٦الربوج؛ (يُد﴾ا ُيرَِمالٌ ِلعَّ﴿فَ فهو ،ومل يتخذ أية إرادة أساساً

ح هذه اإلرادة فمْن. وتدٍن لإلنسان هذه اإلرادة وسيلة ترقٍّ. اإلنسان إرادة
. ف إهلي بتجلي هذين االمسنيأي أنه لطْ. "الرمحن الرحيم" يتعلق باسم اهللا

 )اهللا(ألشياء من زاوية االسم األعظم ولفظ اجلاللة وإالّ لو نظرنا إىل ا
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مالك امللك يتصرف يف ملكه كيف "نعم، إن . فالكون برمته يف جرب مطلق
املفعول على مجيع املوجودات، سوى  يف هذه القاعدة سارية "...يشاء

فمىت ما صرف إرادته هذه إىل . له إرادة جمهولة املاهية اإلنسان الذي أُعطي
 خيلق اخلري، وإذا ما صرفها للشر، فاهللا سبحانه خيلق الشر إذا اخلري، فاهللا

مانية ربنا رأة يف هذا احلكم إالّ اعتمادنا على رْحنا إىل اجلُوما ساقَ. شاء
 .تهيميَّورِح

ولكن . أي أننا نعتقد مىت ما أردنا اخلري فاهللا سبحانه وتعاىل خيلقه قطعاً
. ق الشر أحياناً عندما يريده اإلنساناهللا سبحانه وتعاىل بلطفه وكرمه ال خيل

فمثالً شخص حياول أحدهم أن يضلّه بشىت الوسائل، فيميل إليه، ولكن اهللا 
سبحانه ال يريد إضالله وال خيلق الضاللة لعلمه مبا عمل من حسنة يف املاضي 

د مانعاً حبيث حىت أنه سبحانه يوجِ. أو مبا سيعمله من حسنة يف املستقبل
وحىت  ،فهذا عطاء رباينّ. السيئة، فيحول بينه وبني السيئةيبعده عن تلك 

خيلق  فاهللا  ...مرتبطة باستعمال اإلنسان إلرادته -من جهة-ألهنا  ،اجلنة
ويكفي لإلنسان أالّ يرتكب إمثاً عظيماً يزيل كل  ،ما أريد باسم اخلري

  .اخلريات فيحرم من استحقاقه اإلحسان والعطاء من اهللا
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 هللا سبحانه؟ "العطاء"ح قانون كيف توضِّ :سؤالال

اهلبة، واإلعطاء من نفس و اإلحسانو اللطفهو : العطاء لغةً :اجلواب
فإذا . وجهة العطاء املتعلقة بالقضاء والقدر هي اليت متس موضوعنا. الكلمة

إذ التقديرات حبق اإلنسان إمنا . له ما أراد اإلنسان الشر فاهللا سبحانه يقّدره
دي مقدراً عي لَيفْإن كان َر: فمثالً. بأخذ إرادة اإلنسان بنظر االعتبار تقدر

فهو ألن اهللا سبحانه يعلم أنين سأصرف إراديت وميلي إىل  ،قبل رفعي هلا
 -مل حيدثماما حدث و-ألن صفة علم اهللا حميطة بكل شيء . تلك اجلهة

إن عبدي فالن " .لذا فهو يعلم ما سأفعله، وهكذا يقّدر. حىت بذاته اجلليلة
وهذا  "أنا كتبت هذا هكذا" أو. "ىل رفع يده وأنا سأخلق هذا الرفعإسيميل 
. أما حني رفعي لليد، فهو القضاء. أي كتابة هذا هكذا هو القدر. رهو القَد

 .أي إنفاذ ما قُّدر يل
 :أما العطاء فيمكننا فهمه بالصورة اآلتية
 خيّصه بعطاء فيحول بينه ولكن اهللا. يصرف العبد إرادته وميله حنو الشر

. وبني الشر لوضع حسن لذاك العبد أو حلمله قلباً زكياً أو لعمله احلسن
. فالعطاء أثّر يف القدر، والقدر أثّر يف القضاء. له وهبذا ال ينفّذ حبقه ما قُّدر

شيء يتغري قط يف العلم  وال. ولكن كل هذا جيري يف لوح احملو واإلثبات
دفتر اإلنسان اخلاص به، ميكن أن  -من جهة-واإلثبات فلوح احملو . اإلهلي

  .حيدث فيه التغيري، ولكن التغيري غري وارد أصالً يف اللوح احملفوظ
فإذا ما  .واألهلية وال يشترط يف اللطف االستحقاُق. ف إهلّيوالعطاء لطْ

نظرنا إىل املسألة من هذه الزاوية جند أن مجيع احلسنات اليت نعملها ما هي 
 .عطاء إهلي إالّ
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